
 
 
 
 

 

                          Pressmeddelande 19 januari 2016 

 

Mekonomen redo för branschöverenskommelsen Godkänd bilverkstad 

 

Mekonomen Group utvecklar i samarbete med Glykol AB ett ledningssystem för sina 

verkstäder. Ledningssystemet kommer att adressera kraven i den kommande 

branschöverenskommelsen ”Godkänd bilverkstad”. 

 

Det nya ledningssystemet utvecklas till ett verktyg för att snabbt kunna implementera 

nya regler och branschstandarder i verkstäderna. Däribland ”Godkänd bilverkstad” 

som förväntas sjösättas under 2016. 

 

- Vi ska ligga i framkant när det kommer till kvalitet i verkstäderna. Ledningssystemet 

blir ett flexibelt verktyg som gör att den nya branschöverenskommelsen snabbt får 

genomslag i alla våra verkstäder. Samtidigt kommer verktyget att höja nivån på det 

löpande kvalitetsarbetet, säger Madeleine Westerling, Kedjechef Mekonomen och 

Johan Christersson, Kedjechef MECA i ett gemensamt uttalande. 

 

Glykol AB har sedan 2006 levererat ledningssystem för kvalitet i verkstäder och har 

idag över 200 verkstadskunder. Bolaget har under en längre tid sett behov av, och 

arbetat med kvalitetsledningssystem för verkstäder som inte är ackrediterade eller 

certifierade sedan tidigare. Med de ökade omvärldskraven har frågan under 2015 

aktualiserats ytterligare.  

 

- Vår produktutveckling har alltid skett i nära samarbete med kunderna och vi 

välkomnar Mekonomen Groups höga förväntningar, säger Martin Lindqvist, 

Konceptutvecklare Glykol AB. Det känns naturligtvis väldigt hedrande att Mekonomen 

Group väljer oss som leverantör. Vi ser det som ett kvitto på att vår kompetens och 

vår innovationskraft kan användas för att våra kunder skall bli konkurrenskraftiga i sin 

verksamhet och i sina affärer, fortsätter Martin. 

 

För ytterligare information, kontakta: 

 

Madeleine Westerling, Kedjechef Mekonomen 

Telefon: 08-464 00 00 e-post: Madeleine.westerling@mekonomen.se 

 

Johan Christersson, Kedjechef MECA 

Telefon: 040-671 60 60 e-post: johan.christersson@meca.se 

 

Martin Lindqvist, Konceptutvecklare Glykol AB 

Telefon: 070-421 61 28  e-post: martin@glykol.com 

 



 
 
 
 

 

Om Mekonomen Group 

Mekonomen Group är Nordens ledande bilservicekedja med egen 

grossistverksamhet, cirka 350 butiker och över 2100 verkstäder som verkar under 

koncernens varumärken. I koncernen ingår de tre koncernbolagen MECA, 

Mekonomen och Sørensen og Balchen. 

 

Om Glykol 

Glykol AB utvecklar konceptuella IT- och informationstjänster till kunder som vill ha 

kunskap och information med en hög grad av relevans i snabb takt. Uppdragen 

består i att leverera teknik och information till den lärande organisationen. Detta 

arbete har givit strategiska fördelar till företag, myndigheter, politiska partier, svenska 

regeringen och andra inflytelserika aktörer sedan 2002. 

 


