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e-Range Nu finns Caddy, Transporter 
och Crafter som elbilar

Amarok | Sista chansen  

Fleet Connect  |  Transportbilskollen 

En grön omstart är
vägen framåt



Under det gemensamma varumärket Volkswagen Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB och bilfinansiering 
genom Volkswagen Finans Sverige AB, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB. 

Volkswagen Financial Services

Genom All-in samlar vi dina bilkostnader med en månatlig betalning på en faktura. 

Volkswagen Företagsleasing – Följer bilens värdeminskning, vilket ger dig en lägre månadsbetalning 
och möjlighet att byta till en ny bil oftare.

Volkswagen Försäkring – Väljer du vår finansiering får du även rabatt på Volkswagen Försäkring.

Volkswagen Serviceavtal från 1,10 kr milen – Ger kontroll över dina service och underhållskostnader.  
Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på din Volkswagen Transportbil.

Drivmedelskort. Vi kan också erbjuda drivmedelskort med företagsrabatt som du får utan några till-
kommande avgifter.

En förmånlig och enkel biladministration som ger dig mer tid för din egen verksamhet. 

Vägen till enkelt bilägande.
All-in samlar allt på en faktura.
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Mellan januari och augusti registrerades det 17.000 nya 

lätta transportbilar i Sverige. Det är betydligt färre än året 

innan och förstås en följd av corona och de ökade vägtrafik-

skatterna från årsskiftet. Volkswagen Transportbilar har dock 

ökat sin marknadsandel till 33,3%. Det betyder att var tredje 

lätt transportbil som sålts i Sverige i år är en Volkswagen.

Det är inte bara produkterna som gör Volkswagen Transportbilar till det mest populära transportbilsmärket i Sverige. 

Under många år har vi fokuserat på att bygga starka transportbilsteam ute hos våra återförsäljare. Team där service 

och försäljning jobbar tillsammans för att för att ge dig som kund en bättre upplevelse genom 

hela bilägandet. Det blir tydligt i spåren av coronapandemin att många gärna väljer ett säkert 

kort när man ser att uppdragen återvänder och man behöver uppgradera sin firmabil. Med  

en tredjedel av marknaden är Volkswagen Transportbilar dubbelt så stor som närmaste 

konkurrent. Detta ger dig trygghet i bilköpet på många sätt, inte minst när det gäller 

andrahandsvärdet eftersom en populär bil idag också kommer vara attraktiv den dag  

den ska säljas. I denna folder har vi samlat våra erbjudanden och kampanjer just nu.

Välkommen in till ditt lokala Volkswagen Transportbilsteam.

Helmut Löb, 

Märkeschef Volkswagen Transportbilar

Satsa på ett säkert kort

När Bonus-malus infördes i mitten på 2018 fick i praktiken alla 
nya bilar med vanlig förbränningsmotor rejält ökad vägtrafikskatt 
under de tre första åren. Nästa höjning trädde i kraft i början 
på 2020 när man började beräkna skatten på den mer verklighets-
trogna WLTP-körcykeln. 

Nu ligger ett förslag från regeringen att höja malus-skatten 
igen från april 2021. Funderar du på en ny transportbil kan det 
vara läge att beställa den nu. Eller titta på om en eldriven 
transportbil kan vara ett alternativ för firman då dessa premieras 
i regeringens förslag.
 

Budgetproposition 2021

Skulle det inte vara ganska häftigt om du kunde ha en smi-

dig och bränslesnål personbil som också kunde förvandlas 

till ett litet hem för korta eller längre utflykter? I helt nya 

Caddy California kan du bädda ut en bekväm säng för två. 

Som tillval kan du också få ett utdragbart litet kök bak, eller 

ett fristående tält med möjlighet till mer sovutrymme, så 

hela familjen kan åka ut och campa tillsammans. Säljstart 

senare i höst för denna smidiga minicamper.

Visste du att... 
...Missing People är en ideell organisation 

som letar efter försvunna människor och 

återförenar familjer. Förra året hanterade de

nästan 600 anmälningar och genomförde nära 

300 sökinsatser. Gör som oss och stöd deras 

viktiga arbete - swisha en gåva till 900 56 20. 
Du kan göra det möjligt för fler att hitta hem.
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Nya Caddy California33,3
procent



Inte mycket på utsidan avslöjar att denna trio 
transportbilar drivs av tysta, avgasfria elmotorer som 
kräver minimalt med underhåll. Med litiumjon-
batterierna monterade under golvet behåller bilarna 
sitt generösa lastutrymme. 

Det finns mer än bara miljöskäl att välja en eltrans-
portbil. Med miljöbonusen från staten på 60 000 kr 
och låga drifts- och underhållskostnader kan det 
redan idag vara förmånligt att byta till el. Just nu får 
du ”el-in” på köpet med alla våra elbilar. Det ger dig 
fritt service- och underhållsavtal under 3 år/6000 mil 
(det som infaller först). 

Din Volkswagen återförsäljare hjälper gärna till med 
en ekonomisk kalkyl utefter ditt företags behov och 
förutsättningar.

En grön omstart är
vägen framåt

ABT e-Caddy Maxi Skåp från 392 800 kr 
El-in från 3 210 kr/mån exkl moms*

ABT e-Transporter Skåp från 529 400 kr 
El-in från 4 320 kr/mån exkl moms* 

e-Crafter Skåp från 589 900 kr 
El-in från 4 820 kr/mån exkl moms*

El-in fri service och underhåll**

Funderar du på att ställa om till en mer hållbar verksamhet med mindre miljöpåverkan kan vi visa dig vägen 
framåt. Redan idag kan vi erbjuda transportbilar som drivs av elektricitet i alla storlekar, från stora e-Crafter 
via ABT e-Transporter till ABT e-Caddy. 



Vid köp av en transportbil
som till 100% drivs av el
utgår en bonus om 60 000 kr*

Miljöbonus
60 000 kr

* Miljöbonus enligt rådande regelverk. 
  Betalas ut efter 6 månaders ägande.

ABT e-Caddy 
ABT e-Caddy är en Caddy Maxi som konverterats 
till elbil av samarbetsföretaget ABT e-line. Dolt under
golvet i lastutrymmet ligger batteripaketet på 37,3 kWh 
som ger en räckvidd på upp till 141 km. Under huven 
finns en elmotor på 112 hk (83 kW) som gör bilen  
smidig i trafiken. ABT e-Caddy erbjuds även som  
personbil med plats för 5 personer, och mycket bagage.

ABT e-Transporter
ABT e-Transporter har, som modellnamnet antyder, 
också konverterats till eldrift av ABT e-line. Samma 
elmotor och batterikapacitet som på Caddy och ett 
intakt lastutrymme på hela 6,7 m3. Precis som för 
Caddy är toppfarten begränsad till 120 km/h och det 
tar en lunchrast att ladda batteriet till 80% om man 
har tillgång till en CSS-snabbladdare. Båda ABT-bilarna 
kan utrustas med dragkrok och får dra upp till 750 kg.

e-Crafter 
Volkswagen e-Crafter lanserades redan 2018 och 
har nyligen fått ett mer konkurrenskraftigt pris. 
Lastvolymen är på 10,7 m3, batterikapaciteten 
35,8 kWh och räckvidden anges till 114 km. Idealisk 
för bud- och varuleveranser i tätort med otaliga 
stopp längs vägen.

ABT e-Caddy: Förbrukning: 26,4 – 30,3 kWh/100 km. Räckvidd: 123 – 141 km. CO2-utsläpp: 0 g/km. ABT e-Transporter: Förbrukning: 30,9 – 35,5 kWh/100 km. Räckvidd: 109 – 121 km. CO2-utsläpp: 0 g/km. e-Crafter förbrukning: 29.1 kWh per 100 km.  
Räckvidd: 114 km. CO2-utsläpp: 0 g/km. *Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (okt 2020). Uppläggnings- och administrationsavgift  
tillkommer. Inklusive service- och underhållsavtal. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilarna på bilden är extrautrustade. ABT e-Caddy och ABT e-Transporter levereras genom ett samarbete mellan Volkswagen Transportbilar 
och ABT e-line, som står för drivlinan. **EL-IN gäller fritt i 36 månader, max 6 000 mil.



Crafter. En bil, oändliga möjligheter.

Nu med 5 års garanti*.



Crafter Volymax TDI 140 hk från 
497 000 kr eller från 4 060 kr/mån exkl moms**
All-in från 4 890 kr/mån exkl moms***

Crafter Skåp TDI 140 hk från 281 500 kr 
eller från 2 300 kr/mån exkl moms**
All-in från 3 130 kr/mån exkl moms***

Crafter bränsleförbrukning blandad körning från 9,2 – 12,2 l/km, 240 – 317 g CO2/km. *2 års nybilsgaranti +3 års utökad garanti. **Volkswagen Företagsleasing 
exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (okt 2020). ***All-in - Volkswagen Företagsleasing 
exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (okt 2020). Volkswagen Service- och under-
hållsavtal exkl moms 1,10 kr öre milen. Volkswagen Försäkring från 541 – 1 269 kr/mån beroende på modell. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens 
förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring 
AB. Fullständiga försäkringsvillkor finns på volkswagentransportbilarforsakring.se. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilarna på bilden kan 
vara extrautrustade.

Den som sitter bakom ratten en stor del av sin dag behöver en bra arbetsplats. Crafter är byggd för förare och 
har konstruerats efter tusentals intervjuer med yrkeschaufförer runt om om i världen. Resultatet är en bil som 
inte bara har hög lastkapacitet och finns i en mängd olika specialversioner. Den är framför allt anpassad för att 
föraren ska klara långa arbetspass på vägarna. Efter ett antal år i tjänst hos svenska företag har den också en 
beprövad hög kvalitet. Något som vi vill bevisa genom att nu erbjuda hela 5 års garanti.

Crafter är den största modellen i Volkswagens transportbilsprogram och kan nästan förvandlas till vad du vill. 
Förutom ett flertal standardversioner finns det även ett stort antal specialbyggnationer. Utöver en helt elektrisk 
drivlina kan du få den med kraftfulla och snåla dieselmotorer med fram-, bak- elller fyrhjulsdrift. Välj mellan skåp, 
buss, flakbil och chassi. Alla får du nu med med 5 års garanti.

Föredrar du Crafter i skåpversion finns det tre olika längder och tre olika takhöjder med en lastvolym på upp till 
18,4 m3. Den finns i totalvikter upp till 5,5 ton och klarar en släpvagnslast på upp till 3 ton. Den möjliga lasthöjden 
är hela 2,2 meter och bakhjulsdrivna versioner har upp till 3,5 tons dragvikt. Till alla versionerna kan du välja mellan 
6-växlad manuell växellåda och 8-stegad automatlåda. 

I Crafter sitter du både högt och bekvämt. Det fjädrande ergoComfort-sätet har elektriskt inställbart svankstöd 
med fyra lägen och möjlighet att ställa in din vikt för rätt anpassning av fjädringen. Dessutom är den försedd med 
servotronicstyrning vilket både ger en fantastisk vägkänsla och möjliggör avancerade assistans- och säkerhets-
system. Allt för att göra körningen enklare och minska olycksrisken. 

Crafter Volymax
Volymskåpet ger en lastkapacitet på upp till 19,5 m3. Det är utrustat med bakgavellyft och en hög aluminium- 
lyftplatta. 



Amarok 2011 – 2020 

Tio år av framgång

2011

2016

När de första exemplaren av Amarok kom till 
Sverige imponerades både journalistkåren och 
svenska företag av dess terrängegenskaper och 
komfort. Något som gjort att den vid flera tillfällen 
utsetts till Pickup of the Year. 

Ett helt nytt motorprogram med snåla 
och kraftfulla V6-motorer tillsammans 
med andra förbättringar gjorde att 
försäljningen sköt ytterligare i höjden.



Amarok V6 Comfortline TDI 204 hk från 
346 800 kr eller från 2 830 kr/mån exkl moms*
All-in från 3 990 kr kr/mån exkl moms**

Amarok V6 Highline TDI 258 hk från 
393 200 kr eller från 3 210 kr/mån exkl moms*
All-in från 4 620 kr/mån exkl moms**

Priser inkl. komfortpaket

Nu har de sista bilarna anlänt till Sverige. Med andra ord måste du bestämma dig 
inom kort om du är intresserad av en ny Amarok. I väntan på den nya bilen som 
presenteras om ett par år kan du fortsätta att köra omkring i en pickup som trivs  
lika bra i terrängen som på landsvägen. Kontakta din Volkswagen-återförsäljare  
nu så får du veta vilka modeller och färger som finns att välja bland. 

2019

2023

En stor beställning från Polismyndigheten 
blev det slutgiltiga kvittot på att Amarok 
motsvarar mycket höga krav. Framför 
allt när det gäller kvalitet, säkerhet och 
ergonomi.

Arbetet med att konstruera och tillverka en ny Amarok 
kommer inom ett par år att resultera i en helt ny bil. Med 
samma grundidé kommer den vara förbättrad på alla punkter 
för att bli det nya alternativet för kräsna svenska företagare.

Amarok blandad körning 10,1 – 10,2 l/km, 263 – 265 g CO2/km. *Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47%  
restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (okt 2020). **All-in - Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasing- 
avgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (okt 2020). Volkswagen Service- och underhållsavtal exkl moms 1,10 kr öre milen. Volkswagen 
Försäkring från 541 – 1 269 kr/mån beroende på modell. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetal-
ningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB. Fullständiga försäkringsvillkor finns  
på volkswagentransportbilarforsakring.se. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.  
Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

Sista chansen 
att köpa en Amarok 

400 lagerbilar kvar i Sverige

Några av anledningarna till framgången är kombina-
tionen av V6-motorer, 4MOTION och automatlåda. 
Något som bidrar till att den klarar de brantaste
backarna och bjuder på en komfort i klass med de 
bästa personbilarna. Trots alla hästkrafter och det 
starka vridmomentet har Amarok mycket måttlig 
bränsleförbrukning. Välj mellan V6-motor på 204 hk 
(150 kW) med ett vridmoment på 500 Nm och V6 
med 258 hk (165 kW) och ett vridmoment på 550 Nm. 
Dessutom har den sistnämnda en powerboost-
funktion som tillfälligt kan öka effekten till hela 
272 hästkrafter respektive 550 Nm.

Alla versioner av Amarok har mycket bra last-
egenskaper. De klarar över 800 kg last vid 45 graders 
lutning och en släpvagnsvikt på upp till 3,5 ton. Tack 
vare en lastbredd mellan hjulhusen på drygt 1,2 meter 
kan du dessutom lasta en Europall på tvären. Hör 
med din Volkswagen-återförsäljare vilka Amarok-
versioner som finns att välja bland. Alla har 8-växlad 
automatlåda, V6-motor, dubbelhytt med plats för 
5 personer, fyrhjulsdrift och alla andra egenskaper 
som ger en fenomenal arbetskapacitet. 



Hotel California 
Vad gör du nästa sommar?

Grand California 11,4 – 12,5 l/km, 299 – 326 g CO2/km. California Ocean blandad körning 8 – 8,9 l/km, 209 – 233 g CO2/km. *Volkswagen Företagsleasing exkl moms 
96 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 23% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (okt 2020). **Volkswagen Billån 96 mån, 30% kontant, 23% 
restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (eff. rta. 3,83 – 3,85% okt 2020). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella 
ändringar och avvikelser. Varje Volkswagenåterförsäljare är fri att sätt sina egna priser. Bilarna på bilderna är extrautrustade.

Vi är många som börjat upptäcka alla vackra platser Sverige har att erbjuda det här året. Det finns mycket att 
uppleva på hemmaplan. Med en camper från Volkswagen kan du bege dig till de mest sevärda platserna i vårt 
land. Från sydligaste Skåne till Norrlands vildmarker. Den tar dig fram till gömda pärlor på vägar där de stora 
husbilarna inte kan ta sig fram. Du kan kombinera din resa till de stora städerna med utflykter till underbara 
platser långt bortom de stora turistvägarna. Vart vill du åka?

Volkswagens campingbussar har funnits i många 
decennier och intresset för dem bara växer. Även om 
dagens California baseras på samma grundtanke om 
frihet och upptäckarlusta som sina äldre syskon, har 
mycket förändrats genom åren. 

Långa dagsetapper blir lustfyllda när automatlådan 
växlar ner och långtradare snabbt passeras, sido-
vindsassistenten parerar automatiskt för eventuella 
kastvindar och den adaptiva farthållaren med Lane  
Assist håller dig säkert på vägen. Stanna och ta en 
liten tupplur eller fixa en lunch så är du snart redo  
att fortsätta mata mil. 

California Ocean med sitt uppfällbara tak har sov-
platser för upp till fyra vuxna. Ett fullutrustat kök och 
massor med smarta lösningar i en bil som endast 

är knappt fem meter lång och två meter hög, ger 
maximal frihet och mobilitet.

Grand California 600 bjuder på en meter extra 
utrymme på både längden och höjden. Det innebär 
att den har plats för ett riktigt våtutrymme med dusch 
och toalett och en fast loftsäng innanför husbilens 
fasta väggar och tak. Grand California 600 är en 
perfekt husbil för familjen som inte vill göra avkall 
på komforten man är van vid hemifrån.

För paret finns även den längre Grand California 680. 
Med extra stor längsbäddad dubbelsäng bak och 
mer utrymmen blir den ett riktigt trisamt hem för 
två personer under långa perioder ute på vägarna. 

Vilken modell passar dig bäst?



California Ocean från 639 900 kr inkl moms eller 3 240 kr/mån exkl moms* 
Volkswagen billån från 4 070 kr/mån inkl moms**

Grand California 600 från 759 900 kr inkl moms eller 3 850 kr/mån exkl moms*
Volkswagen billån från 4 830 kr/mån inkl moms**

Grand California 680 från 769 900 kr inkl moms eller 3 900 kr/mån exkl moms*
Volkswagen billån från 4 890 kr/mån inkl moms**



Snart är nya Caddy 5 här

När det bästa blir 
ännu bättre

I slutet av oktober ska du kunna beställa nya Caddy hos din Volkswagen-återförsäljare. Då blir också priser och mer tekniska data tillgängliga.

Det sägs att man aldrig ska ändra på ett vinnande koncept. Caddy har varit en fantastisk framgångssaga 
sedan den ursprungligen presenterades på 1980-talet. Den har gradvis förbättrats men behållit samma 
grundidé: En kompakt bil med hög kvalitet och praktisk rymlighet som också är en fröjd att köra. 
 Nya Caddy 5 är en ännu bättre bil. Den behåller alla egenskaper som gjort den till Sveriges populäraste 
transportbil år efter år. Förutom en rad detaljförbättringar är den nu också laddad med smarta assistans-
system och innovativa infotainmentsystem samtidigt som förarplatsen är ännu mer ergonomisk. 

Assistanssystemen är ett kapitel för sig. Du kan bland annat förse din nya Caddy med Rear Cross Traffic Alert som 
varnar för bakomvarande fordon vid backning ut från en parkering där sikten åt sidorna är skymd. Lane Assist är en 
aktiv styrhjälp hjälper dig att stanna kvar i din fil. Trailer Assist är en annan intelligent lösning som hjälper dig  
att backa med släp. Ovärderligt i trånga situationer.

Förutom en moderniserad design bjuder nya Caddy på en hel del smarta nya lösningar. Du kan få den med 
elektrisk igendragningshjälp till baklucka och skjutdörr, den har separat lås till lastutrymmet och du kan även få den 
med ergoComfort-säte. Caddy Maxi har dessutom fått en bredare skjutdörr för att underlätta i- och urlastning.



Fakta Nya Caddy

Möjlighet till ett flertal assistanssystem, nya säkerhetsfunktioner och avancerade  
infotainmentsystem. LED-ljus fram och bak. Elektrisk igendragningshjälp till baklucka 
och skjutdörr. ErgoComfort-säten.

Skåpbil: Separat lås till lastutrymmet. Fällbart passagerarsäte med bordsfunktion.
Plåtklädda bakdörrar. 144 mm bredare skjutdörr i Caddy Maxi.

Personbil: Panoramaglastak. Keyless nyckellöst system. Nya 18-tums lättmetallfälgar. 
Active info display. Upp till 7 sittplatser. Smart uppkoppling med We Connect.

Det finns fortfarande möjlighet att göra en extra bra deal på de sista 
exemplaren av den nuvarande Caddy. Vi bjuder på generösa utrusnings-
paket till förmånliga priser. Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för 
ett attraktivt erbjudande.

Caddy 4 - För snabb leverans



Fleet Connect

Transportbilskollen



Möt den nya tiden. Ta kontroll över dina bilar på ett nytt sätt så att du alltid kan hålla dem rullande och  
effektivt planera bilarnas dagliga rutter. En uppkopplad bil ger dig full kontroll över vagnparken. Det gör  
att du kan öka intäkterna i stället för att räkna förlorade arbetstimmar.

Med hjälp av Fleet Connect berättar din transportbil hur den mår. Dygnet runt. Var den än är. Både för dig och 
verkstaden. Du har alltid full koll på din bil. Det blir enklare att boka service och du kan få hjälp på distans.

All viktig information om bilen sänds direkt via en app till din smartphone eller till din dator. Parallellt får också din 
utvalda verkstad information om eventuella felmeddelanden. Du får automatiskt servicemeddelanden och kan 
enkelt boka service. Har du några frågor kan du chatta med din verkstad och få hjälp på distans när så är möjligt.  
Fleet Connect ger dig också tillgång till körjournal enligt Skatteverkets krav. 

Fleet Connect Standard är helt kostnadsfritt och ger tillgång till alla funktioner via en app till förarens smartphone 
(IOS och Android). Har du en Volkswagen Transportbil från modellår 2020 eller senare, finns hårdvaran redan 
installerad och redo att aktiveras.

Fleet Connect Plus är en webblösning för hela din vagnpark som visar hur alla dina bilar mår och var de är. Du får 
en samlad bild av alla dina bilars tekniska status och ser exakt var de befinner sig. Du kan optimera körrutter och se 
vilken bil som är närmast resmålet.

Besök din Volkswagen-återförsäljare så får du veta mer om alla fördelar och hur det kan underlätta hanteringen 
av din bilpark.

Fleet Connect

Transportbilskollen

Fleet Connect Standard      0 kr / mån
Fleet Connect Plus     79 kr / mån per bil*

*Gäller vid nybilsbeställning.



Projekt Hållbarhet

Din kropp är ditt viktigaste verktyg
Ett liv i byggbranschen är givande, utmanande och 
roligt. Men det är också väldigt slitsamt. Byggnads- och 
anläggningsarbete är tungt och belastande för kroppen 
och varje år är det alldeles för många som sjukskriver 
sig till följd av överbelastning och skador. Tunga lyft, 
monotona rörelser, obekväma arbetsställningar, stress 
och högt arbetstempo gör att människor inte orkar 
med ett helt yrkesliv. Och det är inte hållbart.

Därför lanserar Volkswagen Transportbilar “Projekt 
Hållbarhet”. Tillsammans med Magnus Fridh har vi tagit 
fram en serie övningar för att förebygga de vanligaste 
skadorna som drabbar arbetare i byggbranschen. Att 
regelbundet värma upp, stärka upp och stretcha gör 
att du har bättre förutsättningar att klara av de påfrest-
ningar som din kropp utsetts för under en vanlig 
arbetsdag. För med kroppen är det precis som med 

vilket verktyg som helst, ju bättre du tar hand om det, 
desto längre livslängd har den och desto bättre 
fungerar den.

Läs mer och se alla övningarna på 
projekthallbarhet.se
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