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Ny terminal
med centralt läge
Det var en stor dag i tvåstadsområdet, Västra Götaland,
när Centralen på lördagen den 21 oktober invigde sin nya
terminal med kontor. En satsning för framtiden och ökade
godsmängder. Samtidigt bjöds personal, åkare, chaufförer
och allmänhet på en storslagen familjedag.

L

astbilscentralen i Tvåstad
AB – Centralen hade
lördagen 21:e oktober officiell invigning av sin nya
godsterminal på Båbergs
industriområde mellan Vänersborg
och Trollhättan. Samtidigt bjöds personal, åkare, chaufförer och allmänhet
in till stor familjedag. Under några
timmar bjöds på mycket aktiviteter
för alla åldrar. I terminalen fanns
hoppborg, hinderbana, klubbslag och
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på utsidan fotbollsdart, segway, laserskytte och teambike. Utomhus hade
dessutom en stor del av vagnparken
radats upp för att visa bredden inom
Centralen. Ett antal utställare passade
också på att visa sina produkter. Hedin
Bil visade hela linjen Mercedes-Benz
med personbilar, transportbilar och
lastbilar. Toveks exponerade Scania
lastbilar och Volkswagen transportbilar. Michelin hade monter och marknadsförde sina däck.

Bygget av Centralens nya terminal
påbörjades med schaktningar under
hösten 2016, och knappt ett år senare
i början på oktober stod den nya anläggningen klar med bästa logistikläge i
Båberg på strategiskt avstånd till Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla,
och närhet till både riksmotorvägen
44 och Europaväg 45. Terminalen är
4 500 kvadratmeter tillsammans med
rejält tilltagna kontorsytor på 35 000
kvadratmeter tomtyta, och det finns
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Nu finns
vi mitt i
Trestad och här
syns vi bra.

redan planer på att utöka ytan med
intilliggande tomtmark.
Vd Johan Carlén och ordförande
Owe Andersson höll invigningstal.
Båda påtalade vikten av en modern
terminal speciellt då internethandeln
stadigt ökar. Johan Carlén och Owe
Andersson klippte därefter gemensamt
sidenbandet och rullade symboliskt in
en pallyftare med pall från lastbryggan
in i terminalbyggnaden.
Antalet besökare uppskattades till
1 500 personer under dagen baserat på
den mängd kokt korv med bröd som
delades ut med insats av Vänersborgs
Idrottsförening. Och på kvällen drog
festligheterna för personal, åkare och
chaufförer igång i den nya logistikterminalen med centralt läge. 
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JOHAN CARLÉN, VD FÖR CENTRALEN var nöjd över den lyckade familjedagen
och samtidigt märkbart stolt över den nya anläggningen.
– Nu finns vi mitt i Trestad och här syns vi bra, säger Johan Carlén på Centralen som förfogar över 230 enheter.
– En gång i tiden hade vi egen lastbilsverkstad men sedan dess har vi renodlat logistik- och maskinverksamheten. Idag är våra största delar inom gods,
bygg och anläggning men miljö växer mer och mer.

PÅ FAMILJEDAGEN FANNS ÅKERI

som
har en bil som han kör själv.
Rickard gynnas i högsta grad av
den nya anläggningen då hans
körningar till stor del består av
blandat styckegods.
– Det innebär mycket bättre
effektivitet för oss inom distribution, säger Rickard Velasco
som anser att man måste göra
investeringarna för en expansion
och inte stanna av.
– Det är ett led i utvecklingen
för framtiden så att vi kan hänga
med, säger Rickard och tillägger
att han också tycker det är bra att
anläggningen syns från E45. 

ÄGAREN RICKARD VELASCO
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