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Truckarna stannar på Svenska Mässan  
 
Truckbranschen har satt ned foten: inga fler ambulerande mässor! 
Branschen har träffat ett långtidsavtal med Logistik & Transport 
på Svenska Mässan i Göteborg.  
– För oss är det den bästa tänkbara lösningen, säger Björn 
Bäckström, VD på branschorganisationen MaskinLeverantörerna.  
 
>> Avtalet innebär att truckbranschens tre närmaste utställningar – 
2012, 2015 och 2018 – äger rum i Göteborg.  
– Redan 2005 träffade vi ett samarbetsavtal med Logistik & Transport. 
Man kan se detta avtal som en logisk följd, säger Björn Bäckström.  
 
>> 2006 ställde truckarna ut för första gången i Göteborg. Med 
treårsintervall skulle utställningen återkomma 2009. Men sköts upp ett år.  
– Vår bransch drabbades hårt av den djupa finanskrisen. Även våren 
2010, då mässan slutligen hölls, kände vi av nedgången, konstaterar 
Bäckström.  
 
>> Däremot var man mycket nöjda med Göteborg som mässort och 
samarbetet med Logistik & Transport. Mot den bakgrunden har det nya 
avtalet slutits.  
– Framförallt vill vi skapa kontinuitet för våra kunder och medlemsföretag, 
säger Lennart Dahlberg, ordförande för MaskinLeverantörernas 
trucksektion och VD för Jungheinrich Svenska AB.  
– Tidigare har mässan flyttat mellan olika städer. I fortsättningen vet alla 
att det är Göteborg som gäller.  
 
>> Varför föll valet på Svenska Mässan och Göteborg?  
– Dels har branschen stora kunder där, hamnen och tunga industriföretag.  
– Men framförallt är logistiken bättre i Göteborg: mässanläggningen ligger 
i centrum, allt finns samlat på ett ställe, det är nära till hotell, 
restauranger och annat. Man sparar timmar och det är faktiskt viktigt, 
säger Dahlberg.  
 

Vill du veta mer? 
Ring Björn Bäckström, MaskinLeverantörerna, tfn 08-508 938 83, eller 
Lennart Dahlberg, Jungheinrich Svenska AB, 040-690 46 15.  
Jan Nilsson är mässansvarig för Logistik & Transport på Svenska Mässan, 
tfn 031-708 86 64.  
Mer information: www.logistik.to  
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