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Begagnatnytt är ett nyhetsbrev för dig som tänker på både plånboken och miljön.

4 768 060
Antal fordon i trafik 2016! Det är en ökning med 241 % jämfört med fordon i
trafik 1967. Källa: SCB

Hos oss hittar du
snabbt och enkelt
mer än 4,8 miljoner

Antal utfärdade skrotningsintyg och antal nyregistreringar.
Från 2012 till 2016

Ny medarbetare
Laga har anställt egen webb & systemutvecklare. Vi hälsar Henrik välkommen till oss på
laga.se.
Laga.se har bytt skepnad och blivit en responsiv webbplats med bättre sökfunktioner
både för desktop och mobil. Nästa lansering
kommer att innefatta företagssök lagaintern
där du som verkstad eller företag kan söka i
vår moderna webplats.
Fakta: BILSWEDEN & Transportstyrelsen

www.laga.se

Visste du att…
Sverige inför högertrafik 3 september 1967, för 50 år sedan alltså.

Begagnatnytt
Lagagruppen AB, Ryhovsgatan 3A,
553 03 Jönköping
E-post: laga@laga.se
Webb: www.laga.se, www.lagagruppen.se

Produktion:
Tryck:
Omslagsbild:
Upplaga:

Lagagruppen AB
TMG Tabergs AB
Lagagruppen AB
10 000 ex

Tillsammans
Ökad återvinning
Ökad intäkt
Vi värdesätter all materialåtervinning!
När det gäller insamling av kablage är det en mycket givande intäkt för de delägare som levererar
materialet till Lagagruppen. Förra året samlade vi in 30 000 kilo. Den delägare som rensade mest kabel, plockade ut 8 kilo i snitt per demonterad bil. Under 2017 kommer vi även att erbjuda återvinning
av elmotorer, säkringsboxar och annat material där koppar är involverat.
Insamling och försäljning av katalysatorer och partikelfilter är en annan stor avdelning inom Lagagruppen. Vi köper in katalysatorer från delägare för 13 miljoner kronor per år.
Vad gäller återvinning av aluminiumfälgar samarbetar vi med Redox Miljö-hantering. Lagagruppen
har direkt avsättning för dessa Alu fälgar till gjuterier och exporthandel. Det gångna året levererade
våra delägare Alu fälgar till en vikt av 281 000 kilo.
Genom Lagagruppens stominsamling har vi avsättning för de stommar som säljs över hela världen. Vi
har jobbat upp ett välkänt namn ute i branschen som gör att våra stommar är mycket attraktiva, är
man med och levererar stommar så kan man räkna med att få avsättning för sina stommar.

Lagagruppen på Custo

Lagagruppen befann sig på Bilsport Performan
andra året Lagagruppen har en monter på Cust
2018. Det förväntade antalet besökare var upp
besökare under mässans fyra dagar. Årets mon
som också fick pris för Juryns Choice i Hall B! V
vad som kommer till montern återstår att se.

om Motorshow 2017

nce & Custom Motor show även i år. Detta är
tom Motor Show, Vi har bokat in monter även
pskattat till 75 000 slutresultatet blev 74 270
nter var belägrad av en Volvo PV från 1964
Vi får se om vi kan matcha detta även 2018,

Laga Kundcenter
Laga Norge
Samarbetet med Bil1din.no startade 2008 och omsatte då knappt 300 000kr, förra året sålde Lagagruppen begagnade bildelar till Bil1Din.no för drygt 6 miljoner kronor från Laga-medlemmar i Sverige. I år siktar vi ännu
högre.
Utöver försäljningen till Bil1Din.no, administrerar vi frakter åt flera Laga-medlemmar som säljer sina delar till
Norge och övriga världen. Vi hjälper till med administration och även förtullningen, om så behövs, på godset
som går via vägtransport. Vårt avtal med DHL gör att vi kan erbjuda låga fraktkostnader, främst på pallgods, så vi
kan erbjuda kostnadseffektiva frakter utomlands.
Kontakta oss gärna på sales@laga.se för prisuppgift på frakt. Det vi behöver för att lämna pris, är mått och vikt
på det som ska skickas, samt mottagarens postnummer och land.

BIL1DIN vår samarbetspartner i Norge
Bil1Din har fokus på att de begagnade bildelarna ska vara användbara och godkänd kvalitet. Leverans ska ske på
avtalad tid. Vi lovar dig branschens bästa tillgång till begagnade bildelar, för att inte tala om snabb svarstid som
låter dig snabbt återkoppla med bilägaren. Om ett problem uppstår, har vi mycket goda rutiner för att retur och
hantering av klagomål.

Namdal Bilopphuggeri / Bil1Din ägs och drivs av Bjarne och Lise Brøndbo.
40 år sedan började Bjarne Brøndbo´s, Liva & Arne, Bilopphuggeri på Skage i Norge. Myndigheterna hade beslutat att från den 1 januari 1977, ska det införas skrotning av bilar och skåpbilar i Norge. De första åren handlade
det om att samla in och ta bort det som kan skada miljön och då återvinning av stål och metaller från bilar. I
mitten av 80-talet blev fokus på begagnade delar allt större, och i med det blev försäljning av begagnade bildelar
en viktig del av företaget. Arne Brøndbo var en av grundarna av den norska demonteringenbranschen. År 2015
hade Namdal Bilopphuggeri AS/Bil1Din den största omsättningen av begagnade bildelar i Norge med en omsättning på ca 25 miljoner. Vi är för närvarande 15 anställda och företaget firade 40 år, vi har stor tilltro på det vi gör
och på framtiden. Källa Bil1Din.no

Garanti laga.se
Green Parts Garanti på laga.se.
Beställer du begagnade reservdelar på laga.se kommer vi framöver att ha en övergripande garanti som du som kund själv
väljer i samband med ditt köp på webben. Garantin bygger på att du som kund skall känna en trygghet när du köper begagnade reservdelar. Du som kund har möjligheten att välja bort garantin i varukorgen, detta ger dig som kund en valmöjlighet som få andra har.
Vi på laga vill att du som kund skall känna dig trygg och säker med dina köp av reservdelar på vår hemsida.

En grupp svenskar på väg till Oslo i en Audi Quattro stoppas i tullen av en norsk gränspolis:
– Ni är fem personer i en Quattro och quattro betyder fyra på italienska. En av er måste alltså kliva ur.
– Jag skulle vilja tala med er chef, säger föraren, som har svårt att
behärska sig, men han vet ju att det är norska tullen.
– Han är upptagen. Han upptäckte att det var två personer i en
Fiat Uno, samt helt fel antal människor i en SAAB 900 och i en
Volvo 240.

Har du hört den förut?

Bildelslagret Lidköping
Bildemontering, Bildelar, Bilskrot Lidköping
Bildelslagret är en komplett Bildemontering och
bilskrot som säljer nyare begagnade bildelar. De är
märkesdemontering till Audi, VW, Seat, Skoda och
Porsche men jobbar även med alla andra märken som
t.ex. Volvo, Saab, Opel, Ford, BMW, Toyota, Nissan,
Honda, Peugeot, Mercedes, Renault, Mitsubishi, Fiat
o.s.v.
Inköp av skrotbilar för återvinning.
Hos Bildelslagret hittar du bildelar till bra priser och du
är även med och påverkar miljön positivt då du köper
återanvända bildelar.
Företaget är också märkesdemontering till If Skadeförsäkring på Audi, VW, Skoda, Seat och Porsche.
Kort om företaget
Bildelslagret i Lidköping startades 1957 och är sedan 25
år tillbaks familjeägt av Mats Svensson med familj.
För att kunna följa en krävande utveckling och samtidigt expandera som företag förvärvades ytterligare en
demontering i Trollhättan sommaren 2015. Idag Bildelslagret i Trollhättan. Företagen demonterar idag ca
1200 försäkringsinlösta skadade bilar per år. Mottagande och demontering av uttjänta bilar från privatpersoner är naturligtvis också en del i verksamheterna.
Båda demonteringarna är certifierade enligt ISO 9001
och ISO 14001.
År 2009 började de investera i vindkraftverk och har
idag fyra åttondelar i fyra olika vindkraftverk.
Dessa är belägna i Skaraborg samt i Bohuslän. Bildelslagret producerar ca. 3 400 000 kWh grön el
per år med hjälp av vindkraftverken. Detta är 30 gånger
mer än vad Bildelslagret själva förbrukar i
egen elförbrukning.
Pris för Hållbar Utveckling 2016
2016 delas Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling ut för andra gången till ett företag som har
gjort något särskilt för hållbar utveckling. Priset är en
hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till
fortsatt arbete genom en prissumma på 20 000 kronor.
Bland de fem nomineringar som har kommit in har juryn som består av kommunens Miljö- och klimatutskott
valt ut en vinnare och två hedersomnämnanden
Källa Bildelslagret i Lidköping
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