Optimerade lösningar
– med miljön i fokus

Ett anrikt familjeföretag
– alltid på väg framåt!
Varubud Åkeri AB startades redan 1946 och
övertogs 1961 av Albin Johansson, som då
var en av landets första bilinstruktörer. 1981
tog sonen Lars-Erik över företaget och
2000 var det dags för tredje generationen
Johansson. Då blev Daniel Johansson, idag
vd, delägare i bolaget. 2021 är Daniels son,
med det passande namnet Albin, på väg in i
företaget och för traditionerna vidare.
Varubud Åkeri har under det senaste dryga
decenniet haft en fantastisk utveckling, då
vi vuxit med i genomsnitt en bil per år. Idag
är vi 50 anställda och har 30 bilar, allt från

budbilar till bil och släp, som lastar från 500
kilo upp till 35 ton. Vi har även två kranbilar,
som framförallt används till transporter åt
våra kunder inom byggindustrin.
Vi har också gjort en stor satsning på
lokaler och lager. Sedan 2008 finns vi
i egna lokaler med garage, kontor och
lager för våra kunder. 2014 byggdes
lokalerna ut ytterligare med nytt kyllager
och torrlager samt terminal. 2021 byggdes
den tredje hallen och vi har nu lagerytor på
sammanlagt cirka 3 500 kvadratmeter.

MER ÄN
STÅLHALLAR
Under snart 50 år har LLENTAB
levererat fler än 10 000 stålhallar
till nöjda kunder. Med egen
konstruktion och tillverkning i
Sverige tar företaget ansvar för
både produktion och installation
av hallarna.
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Skräddarsydda
helhetslösningar inom
distribution och lager
Säker distribution med
stor flexibilitet

Kundanpassade
lagerlösningar

Vi erbjuder transporter från dörr till dörr i
Mälardalen, där vi utgår från vår terminal i
Eskilstuna. Vi ombesörjer transporter inom
Eskilstuna kommun och har fasta turbilar
som går till Södermanland, Västmanland,
Stockholm, Närke och Östergötland. Vi
transporterar allt från paket och kylda
livsmedel till pallgods och byggmaterial.
Vi kör även expressbud över hela landet,
övriga Norden eller helt enkelt dit kunden
vill att vi åker.

På Varubud Åkeri har vi lagerkunder med
väldigt skiftande behov och önskemål. Med
tre lagerhallar, och en passion för att hitta
unika lösningar, ser vi till att våra kunder får
exakt vad de vill ha.

Varubud Åkeris transporter kännetecknas
av punktlighet och flexibilitet. Vi har nära
samarbeten med andra åkerier, där vi med
vår erfarenhet och kompetens är en partner
att lita på. Vi har också en egen verkstad,
vilket innebär att vår fordonspark alltid är i
toppskick och att vi snabbt kan lösa
problem som uppstår.

En stor fördel är att vi har en bredd som
gör det smidigt för våra kunder. Vi kan
hämta varor på en plats, lagerhålla dem,
ta hand om orderplockningen och sedan
transportera varorna ut i landet. Det är
en service som vi är mycket stolta över
att kunna erbjuda och som också är
kostnadseffektiv för våra kunder.

RÄTT FÖRSÄKRAD?
Behöver ni hjälp att hitta rätt försäkring för ert företag? Vi håller
koll på försäkringsbolagen, premier och villkor och följer upp
försäkringsskyddet när era behov förändras.
Kontakta Dragica Blomgren hos Försäkringsakademin JW på:
070-788 42 55

Försäkringsakademin JW
En del av

Kundernas behov
– vår kompass
På Varubud Åkeri har vi under alla år haft
en vilja att utvecklas tillsammans med våra
kunder. När våra kunders verksamhet växer,
och kräver nya tjänster, anpassar vi oss
efter dessa önskemål och behov. Vi brinner
för att hitta de allra bästa alternativen
för varje enskild kund, så tveka aldrig att
ställa frågor till oss. Vi lovar att göra allt
för att hitta lösningarna på våra kunders
utmaningar!
Grunden till att kunna jobba långsiktigt
och flexibelt är duktiga medarbetare. På
Varubud Åkeri är alla anställda som en
familj, som verkligen trivs tillsammans och
jobbar mot gemensamma mål. Trivseln är
en del av företagets DNA.

Efter många år i branschen vet vi på
Varubud Åkeri hur viktigt det är att
tänka framåt, för att ligga i framkant av
utvecklingen. Vårt hjärta klappar extra hårt
för frågor som rör miljö och hållbarhet, där
vi vill bidra till att minska miljöpåverkan.
Till exempel har vi solceller på taken,
vilket innebär att vi till 70 procent är
självförsörjande på el. Vår fordonspark är
ständigt uppdaterad och våra bilar rullar
med fossilfritt bränsle. För oss är det därför
självklart att stå bakom FN:s globala mål för
hållbar utveckling.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Caddy Cargo Drive Premium
från 197 800 kr* eller 2 195 kr/mån**
Utrustad med bl a:

Nya Caddy Cargo
Ett riktigt hantverk
Köp Sveriges mest sålda transportbil med Drive- eller
Drive Premium-paket. Premium-paketet är hela 30.000 kr
lägre än det ordinarie priset. Kom in så berättar vi mer.
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Lackerade stötfångare
Ergo Comfort-stolar
LED-strålkastare
Parkeringssensorer bak
Parkeringsvärmare
Radio Composition 8 tum
App-Connect & We Connect
Front Assist

Caddy Cargo (TDI 75, 102 och 122) bränsleförbrukning 4,9 l/100 km, CO2-utsläpp 128 – 129 g/km. *Exkl moms **Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild
leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2021). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.
Bilarna på bilden är extrautrustade.

Möller Bil Eskilstuna
Mått Johanssons väg 48
Mån-fre 9-18, lör 10-14
016-15 09 00 | mollerbil.se

Klimatresultat från
Miljöberäkningen:
Under året har växthusgasutsläppen minskat
med motsvarande:

1 073 334 kg CO2

De som provat vet:

VI ÄR BEST PÅ BEMANNING
& REKRYTERING!
Vi har CHAUFFÖRER och TRUCKFÖRARE
för bemanning till ditt företag.
kontakta oss idag på bestbemanning.nu
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Kontakta oss:
Varubud Åkeri AB
Lilla Kjulavägen 91
633 62 Eskilstuna
016-51 40 00
info@varubud.se

www.varubud.se

