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VD:n HAR ORDET
Vi går in i sommarperioden med ett nytt tillskott i TRIMTEC-gruppen.
Som ni säkert redan känner till så förvärvade Trimtec Bewag i slutet av mars. Vi har tagit 
över kontoren och all personal. 
Just nu håller vi på för fullt att integrera Bewag 
i TRIMTEC-Gruppen. Ni når era kontakter 
inom Bewag som vanligt med samma nummer 
och e-mail som tidigare. Under juni kommer vi 
integrera Bewag-personalen i Trimtecs telefon-
system och huvudnummer. 
Efter ett fantastiskt bra 2016 ser vi fram emot 
ett nytt år med en massa nya utmaningar!
Jag vill passa på att hälsa Anna-Carin Klaar 
välkommen till oss i TRIMTEC-gruppen som 
personaladministratör. Anna-Carin började hos 
oss i april.
I och med förvärvet av Bewag så är vi nu riks-
täckande med hela Spectra Tools-sortimentet i 
Sverige.
I år har vi fullt fokus på vår 5:e användarkon-
ferens TAK som i år går av stapeln på Yasuragi 

i Stockholm. Anmälan är nu öppen via vår hem-
sida, så passa på att anmäl er och ta del av den 
rabatt vi har för er som anmäler er tidigt här Ni 
är även med i en utlottning av fina priser. Jag 
hoppas att vi ses där under 3 dagar i november. 
Innan TAK-konferensen hoppas jag att vi 
också möts på någon aktivitet som Teklas an-
vändardagar eller andra evenemang.
Vi håller på i detta nu med en helt ny hemsida 
som kommer lanseras under sommaren. Den 
nya hemsidan kommer göra det mycket enklare 
för er att shoppa via nätet och hitta den infor-
mation som ni söker. 
Ni följer väl oss på Facebook!
Vi kommer att vara tillgängliga under hela 
sommaren. Under semesterperioden kan kon-
torens öppettider variera, och vissa veckor kan 

TRIMTEC-gruppen VÄXER!

ditt närmaste Trimtec-/Bewag-kontor hålla 
stängt. Mer information om detta finns på vår 
hemsida.
När din ordinarie kontakt är ledig kan du 
alltid nå oss via växelnumret 010-207 84 00. 

Jag önskar er alla en riktigt skön sommar! 

Peter Hammarbäck

”Trimtec Holding AB, moderbolag till Trimtec AB – med huvudkontor i Kista Stockholm, 
Sveriges största Trimble™ distributör av Totalstationer, GNSS-utrustning och Laser-
instrument, har den 20 mars förvärvat 100% av BEWAG i Malmö AB. BEWAG med sina 7 
anställda grundades 1947 och är distributör av Trimble/Spectra Laser i södra Sverige.”

Så inleddes pressmeddelandet som offentlig-
gjorde vårt köp av Bewag. Ett nytt spännande 
kapitel som öppnar upp nya möjligheter för 
både oss och marknaden. 

”Förvärvet av Bewag kommer att komplettera 
och stärka Trimtec väldigt bra i synnerhet inom 
entreprenadbranschen”, säger Trimtecs VD och 
Koncernchef Peter Hammarbäck. ”Bewag med 
anor från slutet av 40-talet kommer att fortsätta 
under eget namn så kunderna känner sig hem-
ma som vanligt. Vissa justeringar har givetvis 

gjorts i produktsortimentet men annars är det 
”Business as usual”. Bewags starka marknads-
närvaro inom entreprenad i framförallt södra 
och mellersta Sverige kommer att stärka oss 
ytterligare. Det är med glädje jag välkomnar 
Bewags personal in i Trimtec-gänget”, säger 
Peter.  
Bewags tidigare ägare och VD Lars Nordlander 
är väldigt nöjd med att hans mångåriga engage-
mang i företaget fortsatt kommer att förvaltas 
av Trimtec. ”Det känns naturligt och rätt att 
Bewag blir en del av Trimtec”, säger Lars. ”Vi 
har alltid haft lasern som huvudprodukt. Nu får 
vi en ägare med stark position inom mätning.  
Tänk vilken utveckling bygglasern genomgått. 
I början var det stora pjäser med starkt ljus som 
drevs av ett bilbatteri. Idag är det svårt att tän-
ka sig ett bygge utan en laser eftersom den an-
vänds till så mycket”, fortsätter Lars. 
”Förutom att alla våra kunder fortsatt kommer 
att få bra support är jag väldigt nöjd med att 

Bewags personal hamnar i en bra familj. De är 
väldigt taggande inför förändringen”, avslutar 
Lars.

En del av TRIMTEC-gruppen

http://trimtec.se/till-anmalan
http://trimtec.se/tak2017
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5 SNABBA MED...
en Trimtec-anställd
Namn:  
Johan Skeppström 
Bor:  
Betsele (Lycksele) 
Västerbotten 
Anställd sedan:  
Augusti 2016 

1. Vilket kontor tillhör du?
- Umeå

2. Vilken arbetsuppgift har du?
- Säljare Geospatial

3. Vad är det bästa med att jobba på  
Trimtec? 
- Roligt och utmanande

4. Vem har du som förebild?
- Min morfar (Viktor Larsson)

5. Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
- En snökanon (så man kan åka skidor)

GLAD SOMMAR ÖNSKAR  
VI PÅ TRIMTEC!

Maskinexpo 2017 med många besökare och toppenväder!
Den årliga utomhusmässan MaskinExpo gick av stapeln 17-19 maj. Platsen var som vanligt 
Stoxa utanför Arlanda. Denna gång hade mässarrangören tryckt ihop området en hel del. 
Tidigare var det väldigt långt att gå runt. En klar förbättring enligt många.

Nytt för Trimtecs del var att vi stod tillsam-
mans med Johan och Lars från Bewag som 
numera är en del av TRIMTEC-gruppen. Vi 
trivdes väldigt bra ihop.  Dessutom hade vi vår 
Trimblepartner Sitech som granne. 
Många av besökarna är intresserade av att titta 
på en ny laser så vi hade givetvis med oss större 
delen av vårt Spectra-sortiment. Flera handla-
de också ett instrument på plats.  En förändring 
vi dock ser genom åren är att teknikintresset 
ökat hela tiden. Tidigare var det nästan enbart 
lasrar som var intressanta för våra besökare. 
Under långa tider hade våra geospatialsäljare 
denna gång fullt upp med demonstrationer av 
alla våra produkter inom geospatial-segmentet. 
Den nya SX10 tilldrog sig väldigt stort intresse 
som förväntat. Men väldigt många ville också 
ha en demonstration av Geo7X, vår handhållna 
RTK-enhet som redan köpts av väldigt många 
anläggningsföretag. Inte bara fiber-entrepre-
nörer utan av alla sorter. Det som många utan 

Trimble utvecklade den första GPS-mottagaren 1982,
och introducerade sedan de första kommersiella produkterna i 
världen 1984. De användes primärt av företag som arbetade med 
oljeborrning på plattformar till havs.

Trimble uppfann RTK 1992.
Detta revolutionerade arbetet för dåtidens mätare genom att 
möjliggöra rörlig positionering i realtid, och lade grunden 
för bland annat dagens utsättningsmetoder och kartering.

RAPPORT FRÅN MASKINEXPO

VISSTE DU ATT...

mäterfarenhet slås av är enkelheten att hantera 
vår fältprogramvara Trimble Access. Räkna ut 
ytor och volymer gör många entreprenörer ofta. 
Med Geo7X och Trimble Access gör man det 
enkelt och noggrant. Ett nöje att förevisa.

Vi sammanfattar MaskinExpo 2017 som väl-
digt lyckat med 17500 besökare. Nu gäller det 
att leverera alla beställningar och att göra per- 
sedelvård inför nästa utomhusmässa Entre-
prenad Live på racerbanan Ring Knutstorp i 
Skåne 14-16 september. Vi ses där.
Vid pennan Bernt Herrgård  


