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VMS utökar verksamheten

VMS ser till att hjulen snurrar.
VMS vidgar nu sitt uppdrag
med service till barkmaskiner för sågverk i hela södra
Sverige. På bilden delägare Jonny
Wikström bredvid en Cambio
75 som ska totalrenoveras.
VMS har en bredd i sin serviceverksamhet som få,
förutom de själva, matchar.
– Vi har vidgat vår verksamhet inom barkmaskinsservice. Nu är vi även i
södra Sverige och jobbar,
säger Jörgen Danielsson,
delägare tillsammans med
Jonny och Johan Wikström.
VMS, Värmlands Maskinservice

AB, kan erbjuda en bredd i verksamheten vilket gör att kunderna kan
minimera sina egna serviceresurser
och fokusera på kärnverksamheten.
VMS verkar inom:
• Industriservice – för alla industrier, med spetskompetens inom
sågverksindustrin.
• Service på tunga fordon – Service
och reparationer på samtliga typer
av tunga fordon, från lastbilar till
skogsmaskiner.

• Truckservice – som auktoriserad
verkstad ser VMS till att service och
kontroller sker på ett korrekt sätt för
ökad livslängd, större driftsäkerhet
och bättre transportekonomi.
• Service på industrimotorer – VMS
är auktoriserad serviceverkstad för
några av marknadens tyngsta leverantörer av industrimotorer, såväl
stationära som mobila.
• Luftkonditioneringsservice – VMS
utför montage och service av klimat-

välutrustade servicefordon kontinuerligt rullande ute i hela Mellansverige.
– Vår breda kompetens inom
verkstads- och motorteknik gör att
vi såväl kan förebygga dyra stillestånd, snabbt åtgärda haverier som
utföra nymontage.
Företaget har i dagsläget 11 medarbetare.

anläggningar i alla typer av fordon.
Även Swedac ackrediterat kontrollorgan för köldmediekontroll.
• Reservdelsförsäljning – Stort lager
av reservdelar och förnödenheter till
tunga maskinparker och fordonsservice.
Service i hela Mellansverige
Förutom en modernt välutrustad
verkstad i Sunne med yrkesskickliga medarbetare har VMS även sex

Tel: 0565-174 70
Fax: 0565-141 15
www.vms-sunne.se

LBC lever på sina laster

Anlita oss och
få rotavdraget

LBC WETABs transportledning: fr. v.
Hasse Johansson,
Yngve Forsberg,
Tommy Berntsen och
Lars-Erik Jansson.
Lars-Erik Jansson är från och
med juni ny vd på LBC WETAB.
Efter 27 år inom byggbranschen har han nu bytt genre.
– Jag är åkarson och har ett genuint fordonsintresse så det känns som
en helt naturlig utveckling för mig.

Anlita Skanska Direkt när du
byter fönster eller vill få hjälp
med andra typer av renoveringar, om- och tillbyggnader.
Vi är lätta att prata med.
Skanska Direkt bygger om och renoverar din
fastighet.
Skanska Direkt står för närhet, småskalighet
samt ett antal löften till dig som kund. Vi
utför allt från enklare reparations- och ombyggnadsarbeten, renoveringar av hela fastigheter, till underhåll på årsbasis.

www.tidning.net

Skanska Direkt är helt enkelt den stora, trygga samarbetspartnern med lokal förankring.
Testa oss, vi lovar att du ska bli nöjd.
Kontakta oss på Skanska Direkt:
Mathias Samuelsson
010-449 21 12, 070-695 06 83

Faktum är att såväl Lars-Eriks far som båda
farbröder var åkare. Själv utbildade han sig
till lastbilschaufför under värnplikten och vägen var utstakad. Men framtiden vill annat.
– Det blev ingenjörsbanan istället, men jag
är aktiv i en motorförening och jag har i mitt
yrke alltid tangerat åkeribranschen.
Ödmjuk uppdraget
Lars-Erik har tagit över vd-posten i ett företag med 32 delägare. Sedan starten i somras
har han hunnit sätta sig in i verksamheten.
Hur har organisationen och kunderna märkt
att du blivit ny vd?
– Verksamheten är omfattande och det tar
sin tid att sätta sig in i den. Jag lär mig fortfarande. Erfarenheten och kompetensen hos
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åkarna är oerhörd inom sitt gebit. Där ska inte
jag gå in och styra. En viktig uppgift är att
marknadsföra våra tjänster ytterligare, att få
in fler jobb. Det kan vi göra genom att samordna våra resurser inom lastbilscentralen ytterligare.
Bred verksamhet
LBC WETAB uppstod i januari 2005 genom
en sammanslagning av Torsby och Sunne
lastbilscentraler.
LBC WETAB förfogar över ett 52 lastbilar,
15 lastmaskiner och 14 täkter i regionen och
erbjuder transport- och redovisningstjänster,
grus- och bergprodukter samt entreprenader
inom anläggning.
LBC WETAB är certifierade inom såväl
kvalitet, miljö, arbetsmiljö som trafiksäkerhet.

Tel: 0565-71 12 55 (Sunne)
Tel: 0560-120 60 (Torsby)
www.lbcwetab.se
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