
DIN FACKTIDNING

FACKPRESS FÖR
BESLUTSFATTARE

Sponsring
Arenan bär

Be-Ge:s namn

I framkant
Här säljer alla

både nytt och beg

NR 3 2 MARS 2016  PRIS 85 KR

DIN FACKTIDNING

  Rekord
i leasing!
STINA SJÖGREN PAULSSON SCANIA ANN-KRISTIN HANSSON BIL-MÅNSSON TOMAS ENGSUND BE-GE JENS WETTERFORS DIN 
BIL PETER FORSGREN AUTOVAL ANDERS HOLM MMC PATRIK JANSSON MITSUBISHI  STEFAN KARLSSON BRÖDERNA KARLSSON 
DENNIS HARTMAN EKMAN BIL ANDERS ENOCSON & ROBERT BERGSTRÖM RA MOTOR  NICHOLAS CASSELBLAD BILIA GÖTEBORG

(        )Karossen på väggen 
är en glasfiberkopia av 
en Mini Cooper ALL4, 
Countryman true blue.

SIDOR 
TOPPLISTOR
BEGAGNAT

MOTORBRANSCHENS  STORA

Begagnat-
special!

NICHOLAS CASSELBLAD, MINI:
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CHRISTER PERSSON VOLVO- REANULT-ÅFF ULRIK KARLSSON  HOLMGRENS ERIK BRANDT  BRANDT LASTVAGNAR TOMMY BORG  
BOJO UTBILDNINGAR  CHRISTER LJUNGBERG TRIVECTOR JONAS AHLSTRÖM FÖRENADE BIL KJELL-ÅKE FYRGÅRD  EQP BENGT EGNESUND 
AROS AUTO CARIN ODELIUS ODELIUS BIL IDA ALMEVIK ALMEVIKS MOTOR JONAS LEIJON ACENTRA AIR CHRISTOPHER BASSO  CARFAX

FILIPPA LINDSTRÖM

Ivrar för
mångfald

Ingemar  
Zetterling är  

personlig service- 
tekniker.

BLUFFBILAR
Vi slog följe med
New Yorkpolisen!

DIGITALT HOT
Mest data

vinner!

I FRAMKANT
 ”Charmkurser”

lyfte kundnöjdheten

Skadeverkstad
”Vi är för många 
träskobönder”

I framkant
Här flödar plåt 
& lack optimalt
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   Inlösen-
bilarna!

LARS SVENSSON  BORÅS BILHALL THOMAS ENGSTRÖM KBV METIN BASBERBER VEHO URBAN MAGNUSSON WERKSTA MIKAEL 
FORNELL EUROPEISKA MOTOR JONAS CARPVIK SVENSTIGS MICKAEL PERSSON BROMMA BIL & MOTOR PETER SÖDERBERG  CARABOO  
LOUISE WESTMAN KIA HENRIK STRÖMGREN  HUGE BIL KIM BERGMAN HA:S BILSKADECENTER  ROLF RAMESTAM FÖRENADE BIL  

KÖPAREN 
FREDRIK 
NORELL
KÄNNER 
SIG LURAD

(      )Renault Clion 
var ”död” men 
återuppstod.

LÄSARE
OM SINA

 FYNDIGASTE
JOBBIDÉER

LÖSNINGEN

Nyköp 
som blev 
fullträff! 

VI GRANSKAR EN GRÅZON:
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Utan skyddsnät, utan specifikt intresse för bilar kastar sig tjugo
femåriga ekonomen Sabine Cicek in i bilbranschen. Ett år senare 
klassas hon som en av de tio bästa Volvosäljarna i landet. I dag är 
hon kreativ säljledare på Audi Center i Smista och inför nya idéer.

 TEXT  GUDRUN PAWLO LINDSKOG  / FOTO  PETTER COHEN

I 
dag kan hon titulera sig säljledare 
på Audi Center Smista utanför 
Stockholm med bruset från hårt 
trafikerade E4 som nära granne.  

– Jag var rådgivare åt privatkun-
der på Länsförsäkringar när en 
vän på Upplands Motor övertalade 

mig att söka jobb där som säljare. Tja, är det 
någon gång jag ska testa någonting helt nytt 
så är det nu, minns Sabine Cicek, som hunnit 
bli både 31 år och varm i kläderna, att hon 
tänkte då.

– Jag hade egentligen ingen större kunskap 
om bilar, däremot har jag alltid haft ett stort
intresse för människor.

Sabines föräldrar är från Turkiet. Väl i 
Sverige drog de i gång en restaurangrörelse i 
norra Roslagen där Sabine extraknäckte. En
erfarenhet hon har stor nytta av i bilbran-
schen.

– Restaurang eller bilhall – sak samma, i 
båda fall är kunden huvudperson.

Hon erkänner utan omsvep att det varit 

jättetufft att ge sig in som säljare i en ännu 
mansdominerad bilbransch. Som ung, kvinna 
och med invandrarbakgrund var oddsen inte 
de bästa, menar hon.

– Här gäller det att ha skinn på näsan och 
samtidigt visa ödmjukhet. En svår balans-
gång. Man får inte vara för tuff, då tappar 
man i förtroende och inte för snäll, då blir 
man överkörd.

DE TRE FÖRSTA månaderna som säljare är 
bland de jobbigaste Sabine upplevt i sitt liv. 
Hon fick bland annat ta emot klagomål från 
kunder när hon inte direkt kunde svara på 
deras frågor. Ofta valde kunderna en annan 
säljare.

– Då började jag följa kollegor som dels 
visade bäst säljvolym, dels bäst kundkvalitet. 
Studerade, lyssnade, lärde mig vad som upp-
skattas av kunden.

Sabine liknar sig själv vid en kameleont 
som anpassar sig till kunden.

– Alla kunder är unika med olika profi-

På Volvo blev Sabine 
Cicek stjärnsäljare. 
som säljledare på Audi 
är hon en idéspruta.

”Restaurang
och bilar

– samma sak”

SABINE CICEK
ÅLDER: 31.

GÖR: Säljledare på Audi 
Center Smista.

KARRIÄR: Bankrådgivare på 
Länsförsäkringar, säljare 
på Upplands Motor och 
Eniro, säljledare på Audi 
Center Smista.

FAMILJ: Singel.

BOR: Stockholm.

KÖR: Röd Audi TT.

FRITID: Familj, joggning, 
tränar bootcamp, resor.

MOTTO: Att utveckla verk-
samheten och att ständigt 
själv utvecklas.

”Vi ser Motorbranschen som en bra plattform och ytterligare en kanal 
att nå ut med nyheter och information till alla våra samarbetspartner.  
Vi håller även oss själva à jour med vad som händer inom branschen  
genom att läsa tidningen varje månad.”
Maria Suneson, pressansvarig, Santander Consumer Bank – annonsör och läsare.

”Ett gediget hantverk som ger en bred belysning. Tidningen är en själv-
klarhet om man jobbar i branschen och är extremt värdefull för våra 
medarbetare som uppskattar den mycket. När ett nytt nummer kommer 
går vi igenom det i ledningsgruppen för att uppdatera oss. Vi följer också 
annonserna som ett underlag för kommande investeringar.”
Ulf Sundberg, vd på Carstedts Bil, Umeå och Örnsköldsvik – läsare.

”Vi ger alla våra medarbetare en årsprenumeration för att de ska  
få inblick i branschens villkor och känna stolthet över att tillhöra  

den seriösa bilhandeln. Innehållet i Motorbranschen är inte vinklat,  
mig veterligen det enda forum som informerar enbart om bilbranschens 

förutsättningar i dag och inför morgondagen. Tidningen ger också  
en hygglig uppfattning om, och därmed respekt för, samspelet mellan 

tillverkare och återförsäljare.”
Fred Johansson, ägare och vd på Grahns Bilar, Kisa och Tranås – läsare.

”Tidningen Motorbranschen ger oss bra information, trender, vad som  
är på gång i bilbranschen. Det ger oss en inblick i framtiden, spännande 

reportage och enkel överskådlig bild av bilförsäljningen.”
Claes Törnqvist, vd på Continova – annonsör och läsare.

4 RÖSTER OM TIDNINGEN

I FOKUS

Nr 1/2 - Försäkringsbolagen under lupp 
Nr 3 – Begagnat 
Nr 4 – Servicerådgivare

Nr 5 – GA-enkäten 
Nr 6/7 – Vårt sociala ansvar
Nr 11 – Branschlönsamhet 

2015 blev ett riktigt framgångsrikt år för branschen. 
Det visar Motorbranschens årliga stora lön-
samhetsundersökning av medlemsföretagens 

resultat, den tionde i ordningen, som utförts av analysföretaget Bisnode. 
Den genomsnittliga vinstmarginalen för återförsäljare av bilar var den 
högsta någonsin under de åtta år som mätningarna gjorts – 3,2 procent.  

Däremot sjönk resultatet för återförsäljare av tunga fordon. För 
verkstadsföretagen, som för andra året i rad särredovisas, är resultatet 
blandat – upp totalt men kraftigt nedåt för de större verkstäderna.

SER VI TILL BRANSCHEN som helhet har siffrorna blivit allt bättre efter 
många år strävsamma år. Fortfarande är de långt ifrån de vinstmargina-
ler som många andra branscher har, men det går i rätt riktning. På två 
år har den fördubblats, från 1,2 till 2,4 procent. Det är den högsta som 

någonsin uppmäts i mätningarna som gjorts sedan 2006.
– 2015 var ett bra år då vår bransch kunde tjäna pengar både på nytt 

och begagnat och det är glädjande. Även också effekter av rationali-
seringar i verksamheten, besparingar i personal, konsolideringar av 
verksamheter är faktorer som bidragit till resultatförbättringar, säger 
Tommy Letzén, vd för MRF.

Det mått som har används i undersökningen för företagens resultat
är vinstmarginalen (se rutan till vänster). Mätningen har också gjorts 
utifrån företagens storlek i tre grupper, små (0–9 anställda), medelstora
(10–29 anställda) och stora (30 eller fler anställda). Lyftet är allra störst
hos de mindre företagen, från 0,9 till 2,1 procent på ett år. För medelstora
företag är vinstmarginalen 2,3 procent och för stora företag 2,5 procent.

Tommy Letzén konstaterar att 2016 ser ut att kunna bli ett lika bra år 
som 2015, även 2017. 

L Ö N S A M H E T  I  F O K U S  2
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Grattis till

Den svenska bilbranschen blomstrar. Aldrig har 
det varit roligare att presentera vår lönsamhets-
undersökning. Vinstmarginalen i fjol för MRF-
återförsäljare av bilar är den högsta uppmätta, 
lönsamheten har fördubblats på två år och so-
liditeten i företagen stärkts. Som körsbäret högst 
upp på grädden kvalar personbilshandeln in på 
listan över de femtio mest framgångsrika bran-
scherna. Omvärldsfaktorer spelar in, men bran-
schen har tveklöst vässat affären. Bra jobbat! 
TEXT  ANNIKA CREUTZER  / FOTO I STOCK

2015!
REKORDÅRET

Över 100 företag har försvunnit
PÅ ÅTTA ÅR har antalet återförsäljare av bilar blivit 100 färre, krympt från 539 år 2007 till 430 år 
2015. Minskningen sker över hela linjen och är ungefär densamma i alla storlekar på företag. De 
små företagen, med upp till 10 anställda har minskat med 47 stycken till 141, minus 25 procent. 
Vart fjärde småföretag har alltså försvunnit. De medelstora företagen, med 10-29 anställda, har bli-
vit 43 färre och är i dag 156, vilket är en nästa lika stor nedgång som för småföretagen, 22 procent.  
De största företagen, med 30 anställda eller fler, har minskat med 19 till 133, även det 22 procent. 

 
 

 
 

 

Antal företag år  0-9 anställda 10-29 anställda 30- anställda Totalt 
2015 141 156 122 430
2014 146 162 131 439 
2013 152 171 140 463 
2012 164 178 149 491 
2011 173 189 143 505 
2010 178 201 140 519 
2009 181 206 136 523 
2008 187 202 148 537 
2007 188 199 152 539 

SÅ ÄR UNDERSÖKNINGEN GJORD  
MOTORBRANSCHENS årliga lönsam-
hetsundersökning görs av affärsanalys-
företaget Bisnode som har sammanställt 
uppgifterna från medlemsföretagens 
bokslut för 2015. I undersökningen är 
bara verksamma aktiebolag räknade.

Det ingår 430 återförsäljare av bilar 
och 29 återförsäljare av lastbilar. För 
andra året ingår också verkstadsföreta-
gen, i år 198. 

Lönsamhetsundersökningen baseras 
på företagens registrerade bokslutsupp-
gifter för 2015. I några få fall har bokslut 
för 2015 saknats. Då har föregående års 
bokslutsuppgifter använts för skattning 
av nyckeltalen under 2015, enligt samma 
princip som i tidigare lönsamhetsunder-
sökningar.

I GRAFIKEN visas samtliga uppmätta 
resultat sedan 2006 då undersökningen 
startade. Det mått på resultat som 
används är företagens vinstmarginal, dvs 
resultatet i förhållande till omsättningen, 
efter att kostnader för finansnettot är 
borträknade eftersom olika företag har 
olika kostnader för upplåning och olika 
inkomster av kapital. Genom att ta bort 
kostnader och intäkter på kapitalsidan, 
finansnettot, kan vi bortse från hur företa-
get finansierat sin verksamhet och enbart 
mäta verksamheten. Vinstmarginalen är 
angiven för medianen samt under och 
övre kvartilen (se grafiken).

Medianen är det mittersta värdet. 
Hade ett genomsnittligt värde använts 
hade ett extremt dåligt eller extremt bra 
värde kunna påverka snittet. Genom att 
välja medianen undviker vi att enstaka 
företag inte ger allt för stor påverkan på 
resultatet. Övre kvartilen är det mittersta 
värdet i gruppen över medianen, nedre 
kvartilen är det mittersta värdet i gruppen 
under medianen.  

En fjärdedel av företagen har alltså ett 
resultat som är sämre än under kvartilen, 
hälften har ett resultat under medianen 
och tre fjärdedelar har ett resultat som är 
sämre än övre kvartilen.
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ZETTERMARK BRA BIL DENNIS HARTMAN  EKMAN BIL STEFAN JONSSON STEFANS BUSS & BILPLÅT TOMAS HÅÅRD BILGRUPPEN 

Förslagen som

hotar branschen

Baddare
på bussar

Brandhärjad och 

husvill kom de igen

Släpper märken 

när kraven hårdnar

ÅRSJUBILEUM

DIN FACKTIDNING

GA-ENKÄTEN
Årets rankning!
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Politik

Skadeverkstad

I framkant

Lösningen

VINNAREN 2015 ÄR ...

Ing-Cathrin Nilsson är chef- 
redaktör för Motorbranschen

Motorbranschen når alla 
Sveriges beslutsfattare 
inom bilhandel och verk-
stad – målgruppen med 
störst inflytande över 
företagets pengar och 
beslut.
• Koncernchefer
• Vd:ar
• Platschefer
• Skadechefer
• Försäljningschefer
• Servicemarknadschefer
• Verkstadschefer
• Reservdelschefer
• Marknadschefer
• Ekonomichefer

Garantiersättningen som verkstadskedjorna betalar till sina service- 

verkstäder är inte bättre än vad märkesverkstäder får för 

garantijobb från generalagenterna. Den är faktiskt betydligt sämre! 

Joachim Due-Boje på MRF har gått vidare med sina utredningar 

till de fria verkstäderna. Här är det nedslående resultatet!

 TEXT ING-CATHRIN NILSSON / FOTO CAMILLA LINDQVIST

S
nittförlusten är 51 

procent! När reservdelar 

från någon av de fyra 

största verkstadskedjorna 

pajar får verkstäderna 

som byter dem bara 

hälften av den debitering 

de normalt behöver ta ut av kund. Här är 

garantijobben en ännu större förlust än för 

märkesverkstäderna.

Det är drygt ett år sedan MRF:s servi-

cemarknadsansvarige Joachim Due-Boje 

började granska garantiersättningarna från 

generalagenterna. Efter märkesverkstä-

derna har han gått vidare tillsammans med 

en ny oberoende konsult och kollat vad de 

fria verkstäderna får för garantibyten av 

reservdelar och konstaterar:

– Det är inte bara auktoriserade verkstä-

der som kuvas under godtyckliga garanti-

beslut, säger Joachim Due-Boje.

I DEN NYA studien ingår verkstäder an-

slutna till Autoexperten, BDS, Meca och 

Mekonomen. Ofta är reklamationstiden på 

kedjornas reservdelar tre år. Håller de inte 

vad de lovar är det verkstäderna som får 

byta dem.
Det ska sägas att de jobben är en förhål-

landevis liten del av kedjeverkstädernas 

totala affär men de få gånger det är pro-

blem skiljer det väldigt mycket mellan den 

utbetalade ersättningen och verkstädernas 

ordinarie debitering.

– De blir bara ersatta med hälften vad 

de begär, det är helt uppåt väggarna, säger 

Due-Boje.
Det är ett snitt vi talar om. 48 jobb hos 

17 verkstäder granskades och den utbeta-

lade ersättningen jämfördes med den totala 

tidsåtgången för kundmötet, beställning av 

ny reservdel, teknikerjobbet och garanti-

avvecklingen. Den tid som verkstäderna 

skulle ha fått full ersättning av från kund, 

fick de alltså bara ut halvt arvode för av 

kedjorna. Oftast bara för arbetskostnaden 

och knappt den.
– I granskningen av generalagenternas 

ersättning för nybilsgarantier var förlusten 

38 procent, här är det 50 procent. I regel 

har verkstäderna fått betalt för reparations-

tiden strikt, men sällan för felsökning, till 

exempel koll om bromsskivorna är skeva 

eller inte, vilket kan ta tre kvart. Och ingen-

ting alls för administrationstiden.

– Våra tidsstudier är snällt räknade, och 

det framgår att mörkertalen, på grund av 

grossisternas oklara riktlinjer, är stora, så i 

realiteten spenderar nog verkstäderna ännu 

mer tid, säger Due-Boje.

Allbilsverkstäder
förlorar hälften
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GARANTIPROTESTEN
2  F O K U S  I  GA R A N T I E R

Den här gången 

har Joachim Due-

Boje skärskådat 

verkstadskedjornas 

ersättning för rekla-

mationsjobb.

Det är här allt börjar. Bilarna på Red Hook terminal i Brooklyn i  
New York är redan sålda på online-auktioner. Många av bilarna har fått 

ett stulet chassinummer för att återförsäljare och kunder i Europa 
inte ska kunna se att de är skadade eller stulna. Här får bilarna sin 

hemliga identitet och förvandlas till "kloner".
TE X T MARIA ERIKSSON  / FOTO ÅKE ERICSON
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Här får många bilar  
NY IDENTITET

2  F O K U S  I  U S A- S PA N I N G

USA
Christopher Basso på Carfax tar en 
oinbjuden titt på en av de auktionsfir-
mor i hamnen i Newark, där krock- och 
stormskadade.bilar samlas innan de 
skeppas till andra länder.

Hos oss når du

BRANSCHENS  
BESLUTSFATTARE!

Utan prut vill vi påstå att Motorbranschen är Sveriges ledande tidskrift för beslutsfattarna i vår 
värld – ditt förstahandsval om du vill nå ut brett bland branschens chefer.

Aldrig tidigare har branschen stått inför så stora utmaningar som i dag. Motorbranschen är  
det givna forumet för chefer som vill ha koll på omvärlden, trender, lönsamhetsutveckling 
och kolleger. Vi läses av ägare, vd:ar och chefer på alla mellannivåer hos återförsäljare och  

verkstäder som sätter stor tilltro till innehållet. 

2017 satsar vi hårt på att leverera en modern tidning med vasst affärsfokus och ge en 
mångsidig bild av vad som sker och diskuteras i branschen. Tidningen kommer med 

9 utgåvor per år, varav flera är extra stora.

Välkommen hit: Vi finns alltid ett mejl eller samtal bort!
Tidningen är TS-kontrollerad och medlem i Sveriges Tidskrifter.

Fokus är avdelningen där vi fördjupar oss i ett ämne. På tre, fyra uppslag 
granskar vi exempelvis lönsamheten i branschen, integration, digitalisering 
eller begagnathandeln.  

Preliminära Fokusområden 2017
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Uppslag

Kvartssida

Marknadstorget

Begärd placering Bilagor

Material

Helsida Halvsida

DIN FACKTIDNING

Utfallande format:
440 x 285 mm + 5 mm skärsmån

Liggande: 190 x 58 mm
Stående: 92 x 122 mm

Liggande: 190 x 58 mm
Stående: 92 x 122 mm

Format: 190 x 250 mm 
Utfallande format:
220 x 285 mm + 5 mm skärsmån

4:e omslag/baksida: 
Utfallande format: Pris: 31 500 kr
220 x 255 mm + 5 mm skärsmån

2:a och 3:e omslag:
Utfallande format: Pris: 28 500 kr
220 x 285 mm + 5 mm skärsmån

Mot text: 
Helsida sid 5 och 9 Pris:  26 900 kr
Halvsida sid 7 och 11 Pris:  18 900 kr

Liggande: 190 x 122 mm 
Stående: 92 x 250 mm

Pris: 37 500 kr

Pris: 11 500 kr

Marknadstorget är ett utmärkt ställe att 
annonsera om man vill synas till bästa  
pris utan att behöva fundera på deadlines.
Vi repeterar din annons under bokad period.

Boka fem införanden (minimum)
Fast pris: 24 500 kr

Boka nio införanden (helår)
Fast pris: 36 000 kr

Pris: 25 200 kr Pris: 17 500 kr

ANNONSPRISLISTA 2017 

HÅLLTIDER 2017 

KONTAKTA OSS

Bilagor max 25 g.
Tidningen levereras inplastad, så 
omfånget på bilagan får inte överstiga 
220 x 285 mm.

Pris: 25 000 kr

Tryckoptimerad pdf med inkluderade bilder och typsnitt. 
Färgbilder skall vara sparade i CMYK.
Bildupplösning minimum 300 dpi.
Utfallande annonser skall ha 5 mm skärsmån. 
Leverans  
Skicka annonsmaterial till marknad@motorbranschen.se 
För filer över 10 MB, kontakta oss för FTP. 

Leverans av bilagor  
Bilagorna levereras i färdigtryckt upplaga. 
Kontaka oss för adress.

Nr Utgivning Materialdag 
nr 1–2 (dubbelnummer)             vecka 6 20/1 

nr 3 vecka 10   20/2 

nr 4  vecka 15  20/3 

nr 5 vecka 19 20/4 

nr 6–7 (dubbelnummer)             vecka 23  20/5 

nr 8–9 (dubbelnummer)    vecka 37  20/8 

nr 10 vecka 41 20/9 

nr 11 vecka 45 20/10 

nr 12 vecka 50 20/11

Marknadsavdelningen 
Henric Widén 
08-701 63 17 / 0703-45 06 82 
henric@motorbranschen.se 

Björn Olsson 
08-701 63 25 
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TOMMY JOHANSSON GJ BIL MAGNUS GILLERSTRAND TOYOTA NYKÖPING CLAS O MÅNSSON BILMÅNSSON HALLAND  
KARIN DELLBY SCANIA ULF LINDSTRÖM LINDSTRÖMS BIL ANDERS DAHLÉN MECHANUM CHRISTER LAGERSTEDT LAGER-
STEDTS BIL ALF TÖYRÄ UTBILDNING NORD PERCY HELLBORGSSON SMÅLÄNDSKA BIL PETER BENGTSSON MALMÖ BILCENTRUM 

Mekarmöte
med power

BLI FRAM-TIDENS VINNARE!
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De knaprar på
dina marginaler 

TORBJÖRN LUNDGREN FIAT GROUP TOMAS WIESTÅL BIVA TONY JOHANSSON TUMBA GYMNASIUM URBAN WÄSTLJUNG 
SCANIA JOHAN KLASÉN KLASÉNS BIL MARIA ADOLFSSON MICHELSENS BIL NICKLAS VIKSTRAND BILFORUM HELSINGBORG 
ADAM GREGERS-VARG ALTRACCO GROUP LEIF FREDRIKSSON GUSTAF E SKÖVDE MATS NILSSON ASSISTANCEKÅREN   

Alexander Orméus hälsoboostar Bra Bil

Krönikan

Affären
Mätnojan ifråga-
sätts – igen

Diagrammet
Siffror avlivar
peak car som myt

Våga vägra
verkstadsjobb!
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MYN  CLAES SKOGLÖF SKÖGLÖFS BIL  FREDRIK JOHANSSON MOTOR AB HALLAND  PETTER JANCKE BAVARIA STOCKHOLM   
PETER NYBOM NYBOMS DÄCK- OCH BILSERVICE  PÅL SYVERSEN MØLLER BIL  TOM-EGIL WENNERBERG BERGS AUTOMATSERVICE

Vässar affären
med asiatisk blick
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Analytikern, stor-
säljaren, verkstaden

Bästa ÅF i fjol
Skoglöfs Bil hade
nöjdaste kunderna
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