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ANNONSSIDAANNONSSIDA HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

Volvo Truck Center är en säker och 
komplett affärspartner när det gäller 
tunga fordon.

Volvo Truck Center Sweden är ett helägt Vol-
vobolag och återförsäljare för Volvo Last-
vagnar AB. I regionerna kring Göteborg, 
Stockholm samt i västra delen av Skåne har 
vi ett 20 tal serviceanläggningar av olika 
storlek och inriktning.

Alla serviceanläggningar är certifi erade 
enligt ISO 9002 (kvalitet) och ISO 14001 
(miljö). Vi är också auktoriserade för att ta 
hand om Bilprovningens 2:or, besikta färd-
skrivare samt arbeta med kyla och hastig-
hetsregulatorer. 

Volvo Truck Center tar ansvar för hela ked-
jan från nytt fordon till det skrotas och åter-
vinns, vi demonterar lastbilar och bussar och 
återvinner de detaljer som inte är förbrukade. 

Tel: 031-58 80 00  •  Fax: 031-58 10 60  •  gerth.andersson@se.volvo.com

Några av våra produkter och tjänster:
- Nya Volvo lastbilar
- Begagnade lastbilar
- Nissan lättare lastbilar
- Volvo Hyrlast
- Service och reparationer 
- Volvo original reservdelar
- Begagnade reservdelar
- Däckservice

Volvo Truck Center är sedan många år till-
baka leverantör till Mölndals kommun samt 
fl era av kommunens åkerier och transport-
företag.

Volvo Truck Center har öppet hus och 
visar sina produkter, i Bäckebol lörda-
gen den 19 april mellan klockan 09.00 
– 14.00.

Öppet Hus 19 aprilÖppet Hus 19 april

Allt fl er företag attraheras av före-
tagsparken Krokslätts Fabriker – med 
ett lika charmigt som strategiskt och 
centralt läge längs evenemangsstrå-
kets förlängning vid Göteborgsvägen i 
Mölndal.
I juni fl yttar Intersport sitt huvudkontor från 
Jönköping till Krokslätt.

- Även om Krokslätts charm är mixen av 
uppfi nnare, kreatörer, utbildare, säljare och 
administratörer så märker vi en tydlig ten-
dens att konfektionsföretag åter hittar till den 
anrika väveri och spinnerifabriken – ett klus-
ter som kan gynna framtida samarbete, säger 
Daniel Skartind på Husvärden AB.

Sportmarket, Adidas, Åre Agentur AB, 
Cross och Sjöklint Agenturer, Desam, Soya 
och Didriksons är andra hyresgäster inom 
konfektionsindustrin.

Krokslätts Fabriker lockar fl er

Ännu en ny hyresgäst i företagsparken Krokslätts Fabriker – Intersport som fl yttar sitt huvud-
kontor till Mölndal. Illustration: Wingårdhs Arkitektkontor AB.

Tel: 031- 67 87 00
www.husvarden.com

Spännande mix i kvarteret
Krokslätts Fabriker har vuxit under hela 2000-
talet. Det senaste kontorshuset i fyra våningar, 
ritat av Wingårdhs Arkitektkontor, öppnar sina 
dörrar för infl yttning senare i vår, med bland 
annat Vägverket som ny hyresgäst. Den trans-
paranta och luftiga byggnaden i tegel, glas och 
vita inslag speglar väl Krokslätts Fabrikers 
övriga kulturminnesmärkta fastigheter.


