
KONTAKT

Varubud Åkeri är en pålitlig fraktpartner när det gäller bud- och  
distribution i Mälardalen. Ordning och reda, punktlighet och det 
där lilla extra är viktiga ledord. Våra kunder finns i många branscher. 
Många anlitar oss när behovet uppstår och då ofta med kort varsel 
och med krav på snabb hantering. Vårt främsta fokus framåt ligger 
i omställningen mot hållbara transporter. Vi har sedan 2016 kört 
på HVO vilket gör att vi erbjuder fossilfria transporter. Under 2023 
kommer vi dessutom att köra igång med två biogasbilar samt den 
första ellastbilen! 
Vi har i dag 75 anställda och 36 fordon som lastar från 500 kilo till 
35 ton. De ombesörjer lokala transporter inom Eskilstuna kommun, 
fasta turer i Närke, Sörmland, Västmanland och Stockholm och även 
längre transporter vid behov. Vi transporterar allt från paket och 
kylda livsmedel till pallgods och byggvaror. Vi har även två kranbilar 
som kan leverera mer skrymmande och tungt gods. 
2022 utökade vi vår lagerkapacitet med ett nytt lager i Vilsta samt ett 
lagertält på Lilla Kjulavägen 91. Där har vi även lagerhotell och ter-
minal med möjlighet till omlastning av bilar. Våra kunder kan även få 
hjälp med lagerhållning och orderplock av kylt, fryst och varmgods. 
I samverkan med kunden optimerar vi lösningar. Genom ständig 
förbättring av vår egen verksamhet ska vi alltid uppnå eller överträffa 
kundernas krav vad gäller kvalitet och leveranssäkerhet. Detta med 
minsta möjliga miljöpåverkan. 
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 10 %
Under 2023 erbjuder vi dig som 
medlemsföretag 10 % rabatt på 
turbilstransporter, normalbud 
och timkörning. Gäller endast 
webbokningar och er som inte 
redan har befintliga fraktavtal. 
Kontakta oss så lägger vi upp er 
som internetanvändare och ni får 
ta del av erbjudandet.

AVTALSPARTNER
vilstagruppen.se


