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Iveco och Kihlströms Transport & Lastbilscenter blir starkare i Stockholm 

 

Kihlströms Transport & Lastbilscenter tar över Ivecos Stockholm-filial i Spånga. 

Iveco får därmed en ännu starkare samarbetspartner när Kihlströms Transport & Lastbilscenter kan 

samordna sin verksamhet  från två centrala anläggningar  i Stockholmsregionen. 

 

Stockholm, 27 januari, 2014 

 

Kihlströms Transport & Lastbilscenter har sedan 1954 levererat verkstadstjänster och transportbilar 

till yrkestrafiken i Södra Stockholm med omnejd.  

De två ägarna, Micha Grönvalls och Hannes H Meijer, ser en stor potential i en gemensam drift av 

två anläggningar: 

- Förvärvet av Iveco Stockholm kommer innebära ett lyft för våra kunder, både på 

försäljnings- och eftermarknadssidan. Vi kommer nu att bli en ännu starkare spelare inom 

hela transport- och lastbilssegmentet i Stockholmsregionen, säger Kihlströms Transport & 

Lastbilscenters vd Micha Grönvalls. 

 

Kihlströms är auktoriserad återförsäljare och serviceverkstad för Ivecos alla segment, vilket innefattar 

Iveco Daily (2,8-7,2 ton), Iveco Eurocargo (7,2-16, ton) och Iveco Stralis och Trakker (16-ton uppåt). 

 

Kihlströms Transport & Lastbilscenters förvärv av Iveco Stockholm sker den 1 februari och alla 

nuvarande anställda kommer att stanna kvar i samband med övertagandet. 

- Det är viktigt att alla duktiga medarbetare på Iveco Stockholm i Spånga följer med till 

Kihlströms så att vi kan bibehålla kompetensen. Tillsammans med personalen på vår 

anläggning i Årsta kommer vi få ett härligt team som kan supportera kunderna i både södra 

och norra Stockholm, säger Micha Grönvalls. 

 

Iveco Sweden AB har alltid haft ett stort förtroende och ett bra samarbete med Kihlströms Transport 

& Lastbilscenter i Stockholm. 

- Vi ser mycket positivt på den här satsningen och den kommer att gynna Iveco kunder i 

Stockholmsregionen. Nu har kunderna två fullserviceverkstäder att välja på i Stockholm och 

det är mycket positivt, säger Anders Nilsson, försäljningsdirektör hos Iveco Sweden AB. 

 

Bildtext: En nöjd trio som ser fram emot Iveco och Kihlströms Transport & Lastbilscenters offensiva 

satsning i Stockholm. Hannes H Meijer (tv) och Micha Grönvall (th) från Kihlströms tillsammans med 

Iveco Sweden AB:s försäljningsdirektör Anders Nilsson (i mitten). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Iveco 

 
Iveco, ett CNH Industrial-företag, utvecklar, konstruerar, tillverkar och marknadsför ett brett spektrum av 

lätta, medeltunga och tunga yrkesfordon, entreprenadfordon, bussar för stads- och linjetrafik samt 

specialfordon för brandbekämpning, terränguppgifter, militär och civilförsvar. 
 

Iveco har över 26 000 anställda och produktionsföretag i 11 länder över hela världen och tillämpar den 

senaste teknologin. Utöver Europa finns Iveco i Kina, Afrika, Australien, Oceanien och Latinamerika. 

Omkring 5 000 försäljningskontor och serviceverkstäder i över 160 länder garanterar teknisk support 

överallt på jorden där en Iveco-lastbil är i arbete. 

 

För ytterligare information om Iveco besök: www.iveco.com 

För ytterligare information om CNH Industrial besök: www.cnhindustrial.com  

 

 

För mer information kontakta: 

Iveco: 

Jan-Åke Carlsson 

jan-aake.carlsson@iveco.com 

nordic-press@iveco.com 

0702-63 09 50 

 

Kihlströms Transport & Lastbilscenter: 

Micha Grönvalls 

micha@kihlstroms.se 

0703-16 25 78 
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