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Vi ritade och byggde 
Autoadapts nya fastighet
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Ökat oberoende och möjlighet 
att klara sig själv. Det är vad 
Auto-adapts viktiga human-
tekniska produkter skapar för 
personer med olika funktions-
hinder.

Autoadapt AB har gjort resan från 
ett litet företag som sysslade med 
ombyggnad och anpassning av bilar 
avsedda för människor med någon 
form av funktionshinder till ett av 
Europas största företag inom bilan-
passnings-branschen. 

Företagets utveckling är både en 
industriell och mänsklig solskens-
historia. Marschen mot framgång 
inleddes1998 när de båda småfö-
retagen Autoadapt och BEV slogs 
samman. 

Numera är Autoadapt Europas 
största aktör inom sitt område med 
över 100 återförsäljare över hela 
världen. Detta med 86 anställda, 
en omsättning på över 100 miljoner 
kronor och en exportandel på ca 85 
procent samt fortsatt god tillväxt.

– 1999 började vi exportera vår 
egen produkt Turny, en bilsäteslyft 
som underlättar in- och urstigning 
i bilen.

Via våra återförsäljare säljs den i 
dag i 36-37 länder i bl.a. Europa, 
Nord-amerika och Australien och 
sedan förra året även i Sydostasien, 
där ett koreanskt företag köpt pro-
dukten för att bygga in den direkt 
i Hyundais bilar, berättar Harald 

Världsledande Humanteknik

Freytag, marknadschef hos Auto-
adapt. Ett annat bevis på företagets 
framgångar är att man sedan 2006 
är samarbetspartner med Toyota 
och därför numera ingår i deras of-
fi ciella mobilitetsprogram.

En vital del i företagets fortsatta 
tillväxtvision har varit att förbättra 
företagets struktur och koncentrera 
verksamheten till en ny vacker 
10.000 kvadratmeter stor byggnad, 

Bilsäteslyften Turny hjälper människor att komma in i bilen och har nu 
även blivit populärt inom färdtjänsten. 

Roofspider är en utav Autoadaps många innovationioner och hjälper idag 
rullstolsburna människor över hela världen till ett självständigare liv.

där mycken möda lagts ner på att 
skapa en bra yttre och inre miljö.

- Sedan vi fl yttade ihop våra två 
verksamheter till den nya lokalen i 
Stenkullen så har vi lyckats skapa 
en gemensam kultur och bättre 
kommunikation vilket är otroligt 
viktigt för att vi skall nå vårt am-
bitiösa tillväxtmål, berättar Auto-
adapts VD Håkan Sandberg.
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Harry Sjögren AB är ett renodlat, lokalt förankrat fastighetsbolag, 
som äger och förvaltar kommersiella, strategiskt belägna fastigheter i 
expansiva områden med hög tillgänglighet och goda framtidsutsikter.

Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Mölndal och sydvästra Göteborg 
samt till tre av de viktigaste kommunikationskorridorerna i Storgöteborg: de 
stora trafi klederna E6 söderut till Kungsbacka och Halmstad, R40 österut till 
Landvetter fl ygplats och Borås samt E20 mot Lerum/Alingsås.

Harry Sjögren AB äger och förvaltar Autoadapts helt nya industri- och kontors-
fastighet i Lerums Företagspark Stenkullen. 

Vårt mål är att vara en professionell, stabil och trygg samarbetspartner som 
bygger långsiktiga affärsmässiga relationer med nöjda kunder.
 
Harry Sjögren AB ingår i börsnoterade Castellum AB, som är en av landets 
största renodlade fastighetskoncerner.

Dialog, kompetens 
och hög tillgänglighet 

ger nöjda kunder
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