Julhälsningar från oss
Då var det dags för årets julhälsning, ännu ett
spännande och intressant år har snart lagts bakom
oss. Trots en del motgångar så ser vi att det blir en
stark avslutning på året som innehållit flera roliga
event och mässor med möjligheter att samverka
med våra kunder.
Karosseriverken har from september ny
organisation. Nya affärsområdeschefen Peter
Johansson har under några månader träffat många
positiva och engagerade kunder återförsäljare och
generalagenter, utöver detta har vi under hösten
haft mycket kundaktiviteter i t.ex. Renault touren,
Ford påbyggardagar toppat med årets händelse
”Persontrafik 2016” där vi lanserade vårt nya
koncept med MB Sprinter Autocentrum 16-22
passagerare.
Vi tackar våra kunder, samarbetspartners och
personal för en mycket välbesökt monter på
mässan.
Alla dessa aktiviteter tillsammans med det aktiva
arbete som vi gör genom våra säljare på fältet och
med all vår personal i produktion borgar för vår
fortsatta framgång. Vi går nu in i 2017 med en bra
orderstock som kommer att med fortsatta
kundaktiviteter och hög kvalitet fyllas ytterligare.
Till U-lift har vi anställt Mattias Olsson som VD
med fullt ansvar för U-lift AB. Jens Ottosson
lämnade oss i slutet av november och vi önskar
honom lycka till i sin nya tjänst utanför vårt bolag.
Vårt U-swing systemet har uppgraderats med en
ny driftsäker kompressor vilket säkerställer högre
utnyttjandegrad i form av mindre stillestånd och
längre livslängd vilket genererar lägre driftskostnader för våra kunder.
Givetvis går vår nya kompressor att eftermontera
på alla luftfjädring system för färdtjänst som finns
på marknaden.
Ydre Skåp har omsättningsmässigt ett bra år
bakom sig och orderstocken har varit väldigt bra
under hela året.
De senaste åren har vi endast byggt ett fåtal Box-

line bilar men nu verkar detta tagit fart igen och
vi ser fram emot att leverera många Boxline bilar
framgent.
Vi har under hösten anställt en Sälj- och Marknadschef för att ge våra kunder den uppmärksam de
förtjänar och vi hälsar Tommy Elggren välkommen
till oss.
Dessutom har vi anställt en produktionsansvarig för
att höja kompetensen och nivån i vår produktion för
att bättre stå rustade i vårt förbättringsarbete.
På Euro-Lans ambulans har vi haft ett hektiskt år
med lansering av vår nya Vito Nidia samtidigt som
vi skrivit avtal med Tyska WAS och är återförsäljare
för deras kvalitetsprodukter i kombination med vår
kompetens för eftermarknaden i Sverige.
Tyvärr så kommer Jonas Enarsson att lämna oss
i början på 2017 för att ta sig an en ledande roll i
deras familjeföretag J.Persson Montage AB, då de
redan är en underleverantör hos oss så kommer
Jonas fortsätta att vara delaktig i våra produkter.
Euro-Lans PVKB vill rikta ett stort tack till alla
kunder och samarbetspartners för det gångna året
och speciellt för de konstruktiva dialogerna som
lett oss fram till att förutspå ett händelserikt 2017.
För att möta era framtida behov har vi under året
stärkt upp konstruktions- och produktionsteamet
och rekrytering på säljsidan är pågående låter
Joakim Persson med personal hälsa.
Vi vill tacka våra kunder och samarbetspartners
för ert förtroende och goda samarbete och önskar
alla ett 2017 fyllt med lycka och framgång.
Under helgerna kommer vår telefonväxel vara
obemannad mellan den 27 och 30 december 2016
och den 23 december stänger vi växeln klockan
14:00.
Vi har som vanligt öppet i vår reservdelsförsörjning
på U-lift och NVC när växeln är obemannad.
God Jul och Gott Nytt År
Önskar
Stefan Magnusson med Personal

