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Visste du att… 

...antalet gula bilar i trafiken 2017 endast var 0,9%, 

medan silvergråa bilar stod för 32,6%.  

 

 

Antal utfärdade skrotningsintyg 2017 

Källa: SBR 

Thomas Forsgård, VD  

Det händer mycket på Laga. Hittills un-

der 2018 har vi välkomnat fyra nya Laga

-medlemmar nämligen OnWheels Bilde-

montering, Harrys Bilskrot, Jönköpings 

Bildemontering och Höglandets For-

donsåtervinning. Vi ser framemot ett 

gott samarbete med dessa.  

I mitt arbete som VD för Lagagruppen 

ligger mycket fokus på att alla våra 

medlemmar ska känna sig sedda och få 

göra sin röst hörd. Har du några syn-

punkter, önskemål eller feedback, tveka 

då inte att kontakta mig,  

232 187 
Nya personbilar registrerades under första 

halvåret 2018. Det är en minskning med 

13,49% jämfört med 2017. 

Källa: SCB 

Hos oss hittar du snabbt 

och enkelt mer än 5,5 mil-

joner begagnade bildelar. 

Källa: SCB 
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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. Under januari till juni samlade vi in 21 000 kilo kablage. Den delägare 

som rensade mest kabel, plockade ut 8 kilo i snitt per demonterad bil. Vi erbjuder även återvinning 

av elmotorer, säkringsboxar och annat material där koppar är involverat. 

Insamling och försäljning av katalysatorer och partikelfilter är en annan stor avdelning inom Laga-

gruppen. Vi köper in katalysatorer från delägare för ca 13 miljoner kronor per år. Under detta året 

har vi kunnat erbjuda ett snittpris på 724 kronor per inlevererad katalysator. 

Vad gäller återvinning av aluminiumfälgar samarbetar vi med Redox Miljö-hantering. Lagagruppen 

har direkt avsättning för dessa alu-fälgar till gjuterier och exporthandel. Det första halvåret levere-

rade våra delägare alu-fälgar till en vikt av 218 537 kilo. Idag har vi 54 stycken containrar utställda 

för insamling av hjul och alu-fälgar. 

Vad gäller materialåtervinning så tittar vi ständigt på att hitta nya kanaler för återvinning. 

 



Nytt webbaserat 

Fenix 
 

H 
os Berg & Ström i Motala pågår arbe-

tet för fullt med att arbeta fram det 

nya webbaserade Fenix. 

En av de första nyheterna i det nya 

systemet är den mobilapplikation som ska under-

lätta mottagningsarbetet av skrotbilarna, Fenix 

Lager . 

Så småningom kommer även nyheter i systemet 

som gör det enklare vid demontering och försälj-

ning. Berg & Ström har även investerat i en ny 

server, som är starkare, säkrare och snabbare. 

Den togs i drift under september. Orion, som är 

den centrala databasen, kommer att inneha all 

information från det webbaserad Fenix.  

Det betyder att bildemonteringarna inte längre 

behöver ha egna servrar, och det behövs heller 

ingen säkerhetskopiering för Fenix-data. 

Längre fram kommer det även byggas in ett däck-

hotell i Fenix, liksom en adressvalidering. Det in-

nebär att om en adress skrivs in  felaktigt, kom-

mer automatiskt ett förslag på rätt adress. 

Under 2019 påbörjas arbetet med 

en ny mobilapplikation som gene-

rerar elektroniska plocksedlar. 



http://www.fenix5.se/


Laga Kundcenter 

Pontus Daag 

Hur länge har du jobbat på Laga? 

- Sedan sommaren 2007 

Vilken bil vill du inte äga? 

- En Mitsubishi Space Star 

Drömbilen? 

- Ett bygge av VW Transporter typ1 

byggd på Porsche 911 Turbo chassi 

Motto i trafiken? 

- Håll undan för Patrik! 

 

Patrik Franzén 

Hur länge har du jobbat på Laga? 

- Sedan januari 2014 

Vilken bil vill du inte äga? 

- SAAB 

Drömbilen? 

- Ford Focus RS Kombi 

Motto i trafiken? 

- Jag kör först! 

 

 

Dennis Lindstedt 

Hur länge har du jobbat på Laga? 

- Sedan juni 2018 

Vilken bil vill du inte äga? 

- Fiat Multipla 

Drömbilen? 

- BMW M4 

Motto i trafiken? 

- Sega inte när du ligger framför mig, 

jag har problem med temperamentet. 

På Laga Kundcenter i Jönköping arbetar våra tre telefon-

säljare, de svarar på ca 300 samtal varje dag. 



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 begag-
nade reservdelar. Du som kund har möjligheten att välja bort garantin i varukorgen, detta ger dig som kund en valmöjlig-
het 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. 

Mest sålda delarna på laga.se jan-juni 

Bakljus höger 

Generator 

Bakljus vänster 

Torkararm/bakruta 

Strålkastare vänster 
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M 
ed över 100 000 reservde-

lar klara för leverans är 

Norrbottens Bildemonte-

ring norra Sveriges själv-

klara val när det kommer 

till begagnade fordonsdelar.  

Sedan Anders Jansson startade företaget till-

sammans med sina föräldrar 1973 har mycket 

hänt. Under 1990-talet, i samband med att 

Anders dotter Sara började arbeta i företaget, 

skedde en kraftig expansion. Företaget datori-

serades och Sara började lagra in alla reserv-

delar som introducerades på internet som ett 

hjälpmedel i försäljningen. Även mer personal 

anställdes. Anders som med sitt            su-

perminne tidigare haft alla delar i huvudet 

fick nu svårt att hålla koll på vad som lagrades 

in och vad som såldes.  

När Sara började arbeta i företaget började 

alla problem, brukar Anders skämtsamt säga. 

Företaget arbetar aktivt med sitt miljöarbete 

och hela organisationen genomsyras av ett 

långsiktigt kvalitets-och miljötänk. År 2018 

blev Norrbottens Bildemontering ISO-

certifierat enligt ISO 9001:2015 samt ISO 

14001:2015, den nyaste standarden.  

 

 

Arbetet som ledde fram till certifieringen var 

omfattande och involverade hela företaget.  

-Internt samarbete, effektiva arbetsprocesser 

och mål på alla avdelningar skapar ett le-

vande arbete som ger organisationen förut-

sättningar att nå uppsatta mål, säger Sara.  

-Vårt miljö-och kvalitetsarbete har som mål 

att förse våra kunder med reservdelar som 

ständigt möter behov, krav och förväntningar 

som leder till rekommendationer och åter-

kommande köp. 

Norrbottens Bildemontering tar emot ca 2000 

fordon per år, bilar i huvudsak men även skot-

rar, husvagnar, motorcyklar och mopeder. Ute 

i verkstaden demonteras ungefär 190 fordon i 

månaden. 
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