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Begagnatnytt är en tidning för dig som tänker på både plånboken och miljön.

54 mil
En personbil i Stockholms län körde i genomsnitt 54 mil mer än en personbil i övriga
landet under 2017.
Källa: Trafa.se

Hos oss hittar du snabbt
och enkelt mer än 5,5 miljoner begagnade bildelar.

Thomas Forsgård, VD

Nyregistrering av personbilar 2018

Just nu är planeringen i full gång inför
vår medverkan på Bilsport Performance
Show på Elmiamässan under påskhelgen den 19-22 april. I år finns vi i monter B04:28 och den är större än tidigare
år. Har ni idéer eller förslag på vad vi
ska ha i montern, tveka inte att kontakta mig, thomas@laga.se .
Vi kommer även detta år att ha ett begränsat antal endagarsbiljetter som vi
säljer till ett förmånligt pris. Kontakta
mig eller Charlotte om ni är intresserade. Hoppas vi ses på Elmia i påsk!
Källa: SCB

www.laga.se

Visste du att…
...Volvo varit det vanligast personbilsmärket under de senaste
10 åren!
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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 2018 samlade vi in 49 000 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 Lagagruppen. Vi köper in katalysatorer från delägare för ca 8 miljoner kronor per år. Under 2018 har vi
kunnat erbjuda ett snittpris på 800 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. Under 2018 levererade våra
delägare alu-fälgar till en vikt av 480 000 kilo. Idag har vi 63 stycken containrar utställda för insamling av hjul och alu-fälgar.
Vad gäller materialåtervinning så tittar vi ständigt på att hitta nya kanaler för återvinning.

Havoline, etablerat i Sverige 1935, är en pålitlig leverantör av avfettningsmedel, rengörings- och pappersprodukter.
Vi levererar idag ca 3000 företagskunder över hela
Sverige och håller hög kundsupport med personlig
kontaktperson till varje driftsenhet. Vi har en hög andel miljöanpassade produkter och producerar större
delen av vårt sortiment i Sverige med höga miljökrav
och enligt ISO 14001 samt ISO 9001.
Vi är även med i Kemikaliesvepet och EcoOnline.

Vi har professionella produkter för industrirengöring,
fordonstvätt,
ytrengöring samt hygien, tvätt av arbetskläder och industritork mm.

Ett urval av våra nöjda kunder:
Lagagruppen AB
Däckia AB
Sandvik AB
SCA Timber
Däcknor

Laga Web & Export
Jonas Törnqvist hanterar alla beställningar som kommer från laga.se. Han har jobbat på Laga
sedan 2010 och arbetat med bilar de senaste 20 åren. När beställningarna kommer in till Jonas kontrollerar han delen mot kundens registreringsnummer.
På Laga Export sitter Mattias Törnqvist som jobbat på Laga sedan 2006. Innan dess arbetade
han på Galwin Bildelar. Mattias tar emot beställningar från våra samarbetspartners i Norge.
Han kontrollerar beställningarna mot bilens registreringsnummer innan de skickas till den
norska kunden med DHL.

Nya medlemmar

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.

Möt oss på mässan i påsk! Monter B04:28

I slutet av sommaren 2018 välkomnade vi Jönköpings
Bildemontering som ny medlem i Laga. Ett nytt samarbete som vi är mycket glada över. Vi åkte till bildemonteringen och träffade VD Magnus Wikström.

I den stora demonteringshallen med plats för tio bilar
demonteras ”värdebilarna” dvs nyare bilar med stor
efterfrågan på delar. Varje demontör får en arbetsorder med information om vilka delar som ska plockas
Det hela började 1964 då Magnus far och farbröder från varje specifik bil. I snitt plockas 600-700 delar
öppnade en verkstad med billackering och plåtslageri om dagen, berättar Magnus. Demontören kvalitetsi den gamla ladan som fortfarande finns kvar på tom- säkrar alla delar innan de går vidare till tvätthallen
och sedan vidare till inmärkning, fotografering och
ten. Under åren 1978-1979 övergick verksamheten
sist ut på lagret.
till en bildemontering och företaget demonterade då
alla bilmärken. Under mitten av 90-talet riktade man Företaget har nyligen tagit i bruk en ny imponerande
enbart in sig på Volvo och blev Sveriges första märlagerlokal i fyra våningar med 2000 kvadratmeter per
kesinriktade bildemontering. Det första året gick det våning. Och utrymmet behövs. På de nyare bilarna
tungt men efter att första året passerat började affä- som man demonterar finns ännu ingen efterfrågan,
rerna ta vid och demonteringen gick bättre och
berättar Magnus, utan delarna lagras in och på så vis
bättre. I och med Volvo fick man även Renault ”på
”jobbar” man upp ett lager på en lagernivå med ca
köpet”, och tack vare Renault kom även Dacia ”på
40 delar av varje bildel. När bildelarna sedan efterfråköpet”, berättar Magnus.
gas efter ett par år så har vi ett lager att plocka av,
Sedan 2013 äger Magnus företaget tillsammans med säger Magnus.

sin kusin Stefan.
Av det ca 2800 bilarna som demonteras varje år står
Volvo för merparten. Ca 300-400 av bilarna är Renault. Magnus visar oss runt på anläggningen och
första stoppet är dräneringshallen.
I dräneringshallen finns två arbetsplatser och det är
dit bilen kommer först. Där töms alla vätskor, bilen
testas, bälten klipps och outlösta airbags förstörs.
Även batterier plockas ur och i företaget finns fyra
personer med behörighet av Volvo att plocka ur hybridbatterier, berättar Magnus. I den första demonteringshallen med plats för fyra bilar demonteras
äldre bilar och varje demontör plockar i regel ca 10
delar från varje bil. Bilen går sedan ut till självplocken.

På de olika lagren finns ungefär 220 000 bildelar redo
att skickas. Demonteringens egna turbilar går regelbundet inom Jönköpingsområdet men även till Göteborg, Skövde och Uddevalla bland annat. I försäljningen arbetar sju säljare och totalt har företaget 45
anställda. Jönköpings Bildemontering visar nu sina
delar på laga.se och första ordern inkom endast 7
minuter efter lansering! Ett nytt rekord!

Lagagruppen AB, Ryhovsgatan 3A, 553 03 Jönköping www.laga.se

