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tema bildemontering/återvinning
Skrotningskampanjen i juni
kunde Vägverket enligt
bröderna Thomasson hanterat
smidigare. Som det var nu fick
man ta emot och sanera 100
bilar på två dagar.
– Trots att vi hade öppet över
helgen hade vi lång kö ner till
grannen.

NYA GENERATIONEN KRÄVER
Sönerna om framtiden: »Det kommer att bli svårare tider.
I dag säljs färre plåtdelar än på pappas tid, istället är det
de elektroniska komponenterna och mekaniska detaljerna
som blivit åtråvärda.«
teringshallen och skitiga gubbar i
flanellskjorta och tofflor.
– Struktur, ordning och reda
gör det betydligt lättare att styra
verksamheten, konstaterar Jonny
Thomasson som står för företags
ledningen tillsammans med sin
bror, vd Tomas Thomasson.

Dyrt att hänga med
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De driver tredje generationens
familjeföretag i samma anda som
sin far och farfar.
– Pappa krävde var sak på sin

THOMASSONS BILSKROT

Nyputsade glasdörrar glider upp
över det skinande rena klinker
golvet – bakom disken ligger
bildelar i prydliga rader, vackert
organiserade i en miljö nästan
lika klinisk som på ett sjukhus.
Har vi kommit rätt?
Det är inte första  gången
Thomassons Bilskrot i Helsing
borg får förvånat besök. Det är så
här det ser ut på nya generationens
bilskrot, modernt och med smarta
lösningar– borta är allsköns bråte
på gården, oljestänken i demon

plats, men var också nytänkande
och kunde därför ligga steget före,
berättar Tomas och syftar till de
satsningar som tidigt gjordes för
att klara kommande miljökrav.
Mycket har hänt sedan företags
starten 1955 då farfar Erik hand
lade med metallskrot. Drygt tio år
senare tog sonen Jan över skrot
firman och det trettiotal skrotbilar
som ingick i rörelsen – under
parollen att bli ledande som miljö
medveten och välrenommerad
bildemonterare.
– De sista tio åren har omkost
naderna för att upprätthålla detta
varit omfattande. Samtidigt repa
reras allt färre bilar, i dag gäller
slit och släng. Numera lever
T v.Det gamla sättet fungerar
fortfarande för en del - de har
inte samma omkostnader som
en modern bildemonterare. Så
här pressade Thomassons skrot
en gång i tiden.
- Nu gäller det att välja väg
för framtiden, säger Jonny
Thomasson som menar att det
finns olika grupperingar i branschen.

bilarna betydligt kortare. Att nya
serier kommer snabbare har
också påverkat branschen. Och
kundgruppen är en helt annan,
privatmeckarna har bytts mot för
säkringsbolag och verkstäder.

Minskad plåthandel
Nu fortsätter sönerna med en klar
uppfattning om framtiden.
– Det kommer att bli svårare
tider. I dag säljs färre plåtdelar
än på pappas tid, istället är det
de elektroniska komponenterna
och mekaniska detaljerna som
blivit åtråvärda. Framöver kom
mer handeln att gå mot större
enheter och det kommer att bli
dyrt att möta miljökraven, säger

 röderna som tror att det blir tufft
b
för småskaliga verksamheter som
inte hängt med i utvecklingen.
– Företaget har förutom ägarna
elva anställda, allt från mekaniker
till säljare som ständigt besvarar
förfrågningar över telefon och
e-post. Cirka 1 300 bilar hanteras
på ett år, varav drygt 70 procent
köps in från försäkringsbolag och
statliga myndigheter.

Miljödemontering
När en bil kommer in besiktigas
den och beslut tas om den efter
miljödemontering ska skickas
vidare för fragmentering eller
lagras som en tillgång på gården.
Från det att objektet fått ett id-

T h. Inga skitiga grunkor på
lagret – skrotbranschen genomgår ett paradigmskifte. Här syns
cirka 400 kylare av olika modell
och snitt.

ALLT DU BEHÖVER FÖR TÖMMNING AV KÖLDMEDIUM
Art. nr: 8885200059

+

Vid demontering/skrotning
måste bilens A/C-anläggning
enligt lag tömmas på köldmedium.
Komplett utrustning (enligt
bild) för säker tömning och
omhändertagande av köldmedium:

10.110:-

+deponeringsavgift returflaska

Art. nr: 8887100002

Tömningsstation
› För R12, R22, R134a, R410a,
R404a m.fl.
› Används för tömning och
omtappning av köldmedia

Art. nr: 8885100066

+

Typgodkänd returflaska av
stål
› För alla typer av köldmedium,
12/26 kg
(deponeringsavgift 900/1.050kr)

Köldmedievåg
› Elektronisk våg med digital
display
› Levereras i robust ABS-låda
› Drivs med ett 9 volts batteri
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Din kompletta leverantör
och samarbetspartner inom
A/C.
031-734 11 10
info@waeco.se
www.waeco.se

