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Framgångsrika bröder i åkeribranschen 
Driver Gävle Alltransport vidare i föräldrarnas anda

Framgångsrika bröder i Gävleborgs åkeribransch – bröderna Tommy och Olle Aneklev som driver företaget Gävle Alltransport AB. Företaget, 
medlem i FraktCentralen, har  30-talet anställda.   

     Vi tankar våra 
fordon för cirka 650 000 
kronor, varje månad. 
Vi köper däck för 800 000 
kronor årligen

”
Björn Aneklev startade Gävle Alltran-
sport för 40 år sedan. Idag driver sö-
nerna Tommy och Olle Aneklev åkeri-
företaget vidare i samma anda.

– Det gäller att sprida riskerna och 
göra eftertänksamma investeringar, 
säger Tommy Aneklev.

1966 flyttade fadern från Stockholm till Gäv-
le med en nyinköpt tankbil. Därmed startades 
Gävle Alltransport som idag har en omsätt-
ning på 32,5 miljoner kronor och ett 30-tal 
medarbetare. Efter ett par år köpte han en till 
tankbil.

– Jag började 1981 som 19-åring när farsan 
köpte en grusbil och sedan dess har jag verkat 
i företaget. 

Därefter köptes ytterligare enheter. Mycket 
hårt arbete, hög servicegrad och känsla för 
marknadens behov ledde till en successiv 
ökning av verksamheten. Yngre brodern Olle 

kom med 1991 när åkeriet, trots allmän låg-
konjunktur och tuffa tider för transportbran-
schen, växte ytterligare.

– Vi körde mycket för Banverket och SJ i 
början av 90-talet och kunde därför hålla oss 
på en stabil tillväxtnivå. Sedan har vi alltid 
haft mycket bra personal och rådgivare runt 
omkring oss i företaget och jobbat för att hela 
tiden sprida riskerna med att ha flera verk-
samhetsben att stå på, året runt.

Jämn orderingång
Gävle Alltransport, med ett 25-tal enheter, er-
bjuder alla typer av transporter och entrepre-
nadtjänster för att kunderna ska få en effektiv 
hantering med en och samma samarbetspart-
ner. Företaget kan hantera såväl tunga, breda, 
långa som höga godstransporter. 

– Vi har även fordon för renhållning och 
ytvård, liksom tankbilar och gasbilar. När 
snöröjningen avtar i mars sätter renhåll-
ningen och ytvården igång. Tack vare att våra 

anställda har en bred och allsidig kompetens 
kan vi hålla alla i full gång året om, förklarar 
Olle Aneklev.

Gävle Alltransport har bland annat ansvaret 
för ytvården i såväl Gävles som Sandvikens 
kommuner. Företagets lastväxlare och kran-
bilar ombesörjer många maskintransporter 
i länet. Bland företagets största kunder kan 
även nämnas Banverket, Sita, Preem, AGA 
och Stora Enso. 

Med i FraktCentralen
Sedan flera år tillbaka ingår Gävle Alltransport 
i en större organisation. Förut var man medlem 
i Gefab, där Tommy även satt i styrelsen, nu-
mera är man medlem i FraktCentralen.

– Som en av de större delägarna är det klart 
att vi betalar mycket i provision, men jag 
tycker att all fakturering, avräkningar och 
inte minst organisationens omfattande miljö, 
miljösäkerhets- och kvalitetsarbete gör det 
värt pengarna. Sedan känns det bra med loja-

liteten inom FraktCentralen. Dessutom har vi 
våra tankbilar i Tankbilsbolaget, ett eget före-
tag inom FraktCentralen, säger Tommy.

Hög flexibilitet i maskinparken
Gävle Alltransport verkar främst i Gävle-
borgsregionen. Genom att ständigt vara ly-
hörda för kundernas behov och investera i en 
flexibel maskinpark där fordon, även samma 
dag, kan uppträda i olika utrustningar efter 
uppdragens karaktär, har företaget en positiv 
årlig utveckling. 

– Investeringar i maskinparken är stora och 
nödvändiga, men faktiskt inte det mest kost-
samma. Löner kommer först, därefter bräns-
lekostnader, på tredje plats kommer investe-
ringskostnader för maskinparken. Vi tankar 
våra fordon för cirka 650 000 kronor, varje 
månad. Vi köper däck för 800 000 kronor år-
ligen. Det gäller att vi kan ha inkomster som 
står i ballans till utgifterna.

Mentorskap för framgång
Efter faderns olycka har bröderna skaffat sig 
mentorer för att kunna bolla strategiska be-
slut med erfarna och kunniga personer.

– Det är oerhört givande och nödvändigt 
att kunniga och pålitliga personer som vi har 
stort förtroende för tittar på verksamheten 
med andra ögon än vad vi gör. Vi jobbar för en 
stabil och lagom tillväxt i framtiden, då gäller 
det ibland att tänka lite längre och gärna vara 
steget före. Samtidigt gillar vi att vara ute i 
verksamheten och köra själva. Det ger oss en 
naturlig och bra närkontakt med marknaden 
och våra kunder, förklarar Tommy.
Efter det som hände i början av 2000-talet har 
båda skaffat sig ett liv där arbete och familj 
går hand i hand. Nu tar de mer än en veckas 
semester om året.

– Och vi ser till att vi sover lugnt om natten. 
Det blir bäst så. 

Första start på V75 kl.13.10. 
Vid kvällstrav kl.18.15 Välkomna!

Mars
Ti 7
Ti 14
Ti 21(V65)
Ti 28

April
Ti 4
Fr 14
Ti 25

Maj
TI 2
TI 16
Må 22(V4)

Juni
To 8(V65)
Ti 27

Juli
Ti 11
Ti 18(V4)
Fr 28(V65)

Augusti
Fr 4
Fr 18(V65)
Lö 19(V75)
Må 28(V4)

September
Må 4(V4)
Må 11(V65)
Ti 19

Oktober
Sö 8(V65)
Fr 13
Ti 24
Ti 31(V65)

November
Må 6(V4)
Ti 14(V65)
Ti 21
Ti 28

December
Ti 5(V65)
Ti 19

Prova 1-3-5 kör! Du och dina kompisar får entré, program, guidad visning av 
stallbacken, varmrätt & kaffe. Boka bord på Gävles mest spännande restaurang 

026-66 22 22. Kund och personalaktiviteter bokar du på 026-66 22 28

18 & 19 augusti toppsport 
med E3-finaler och V75

Tävlingsdagar
2006

annons Gävletravet ny  06-01-27  11.00  Sida 3

Flyttgrabbarna har fått sällskap av 
Flyttningsbyrån. Tillsammans tar de 
alla slags flyttuppdrag.

Sedan nyår äger bröderna Kenneth och 
Tommy Johansson såväl Flyttgrabbarna 
som Flyttningsbyrån. 
Tillsammans har de flera decenniers erfa-
renhet.

– Vi sticker gärna ut hakan och säger att vi 
är duktiga. Vi är lite bättre och lite snabbare 
och framför allt skräddarsyr vi flyttningsupp-
dragen efter kundens behov. Inget är omöjligt 

för oss, säger Kenneth Johansson.
Flyttgrabbarna och Flyttningsbyrån er-

bjuder sig att flytta allt från enskilda kas-
saskåp till hela företagsavdelningar.

Bland kunderna kan nämnas Gävle kom-
mun, Gavlegårdarna, Gävleborgs läns 
landsting, Sandvik, Lantmäterimyndighe-
ten, Skattemyndigheten, Kronofogden samt 
Korsnäs bruk. Under sommarhalvåret ökar 
även uppdragen för privatpersoner. 

– Vi har även ett tusen kvadratmeter stort 
magasin för förvaring.
Flyttgrabbarna är medlem i FraktCentralen. 

Lite bättre, lite snabbare

Tel: 026-68 08 87  • Tel: 026-10 32 00 •  Mobil: 070-560 92 88 • Fax: 026-66 08 87  
flyttgrabbarna@swipnet.se


