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Bengt Ström har varit
sin lastbilscentral trogen
i närmare 50 år. Men nu
börjar pensionen närma sig
och i april lämnar han vd-posten.
Svensk Åkeritidning har träffat
LBC Eslöv Hörbys Grand Old Man.

Bengt Ström
Ålder: 65
Familj: Frun Monica
Bor: Villa i Eslöv
Bakgrund:
Transportledare och vd
Fritid: Huset,
sommarstugan,
trädgårdsarbete
Aktuell: Vd på
LBC Eslöv Hörby

Ingen hoppjerka här inte
Ett halvt sekel i åkarnas tjänst,
– vad tar du med dig?
– En tacksamhet över försynen att få lov att ha varit med i
en bransch som är viktig och kreativ.
Vad har varit den största utmaningen?
– Samma som för de flesta i vår bransch – att förståelsen av
vår verksamhet inte är helt klar för övriga i samhället.
Vad gör man för att brinna så länge?
– Du behöver inte själv fundera så mycket över det i denna
bransch. Man omges av människor som brinner för sin
egen och den totala verksamheten.
Var det bättre förr?
– Nej det var det inte. Det är som med allting annat, man
pratar och nämner det som var roligt och trevligt förr.
Utvecklingen inom kommunikation har förändrat och
förbättrat vår bransch kontinuerligt.
I somras aviserade vi att LBC Eslöv Hörby
och Bilfrakt Hässleholm skulle fusioneras
ihop till en central. några utmaningar
att få ihop de båda?
– Det har varit en utmaning för våra respektive medlemmar
att gå samman till en förening. Vilket det troligtvis är för alla
som är medlemmar i liknande föreningar när man ställs in för
så stora ställningstagande som att göra sammanslagningar.
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Det är inte lätt att vara vd för en lbc
med många viljor. Några visdomsord att
skicka med?
– En optimist och en pessimist har ofta lika mycket rätt eller
fel. Skillnaden är att optimisten har betydligt trevligare på
resan.
Säg att du ska skriva en kontaktannons,
beskriv dig själv …
– Envis och positiv.
Vad skulle du göra om du vann fem
miljoner kronor?
– Jag anser att fem miljoner kronor är så mycket pengar att
det får bli avsättningar till efterlevande.

Vilket uttryck använder du för mycket?
– Använder kanske inte något enskilt uttryck för mycket, har
en känsla av att jag kan vara övertydlig när jag framför något
som jag tycker är viktigt och därmed upprepar mig.
När tycker du andra är som mest
pinsamma?
– När man känner på sig att människor inte är ärliga.
Åskan slår ner, vad struntar
du i att rädda?
– Det är mina längdskidor.
Ditt livs sämsta köp?
– Det är också mina längdskidor.

Vad gör dig riktigt förbannad?
– Flathet är något som gör mig förbannad.

Vilken pryl skulle du inte klara dig utan?
– En rakhyvel

Vilken är din största lyx?
– Det är nog utförsåkning.

Vilken person har du störst förtroende
och respekt för?
– Min fru Monica.

När var du senast riktigt glad?
– Det blir jag varje gång jag träffar mina barnbarn
och det var senast igår.
Vilket TV-program skäms du mest
över att du tittar på?
– Det programmet ser jag inte.

Vad har du för planer inför helgen?
– Jag ska på åkarmöte på lördagen, resten av tiden blir
tillsammans med familj och vänner.
anders.siljevall@akeri.se

