
TRAKTORCITY I PITEÅ FÅR NY ÄGARE 
– ”Spännande att bidra till ökad försäljning av Rottnes skogsmaskiner”

Från och med den 1 februari är Niclas Nilsson ny ägare av TraktorCity  
i Piteå, en av Rottne Industris återförsäljare av skogsmaskiner.
Niclas tar över ägande- och säljansvar av Johan Grandin, som har lett 
företaget sedan 1995.

Niclas Nilsson tar med sig gedigen erfarenhet in i företaget. De senaste 20 åren har 
han arbetat med maskinförsäljning, varav de åtta senaste åren av tunga maskiner. 
Nu fortsätter försäljningsarbetet, men med kraftfulla skogsmaskiner från Småland.
   – Rottne är den lilla spelaren på marknaden, den som jagar, men det är det som är 
drivkraften i mitt kommande försäljningsarbete, säger Niclas Nilsson.
   – Det är kul att vi får in en ny ägare i TraktorCity som personligen har en lång 
erfarenhet av maskinförsäljning. Jag är säker på att det är kunskaper som kommer 
att bidra på ett mycket positivt sätt till vår marknadsnärvaro i Norr och Västerbotten, 
säger Arne Isaksson som är ansvarig för marknadsföring och försäljning på 
 Rottne Industri. 

I dag är TraktorCity ett välmående företag med tio anställda där alla drar åt samma 
håll. För Niclas Nilsson blir det premiär för att sälja skogsmaskiner, men han ser 
fram mot uppdraget.
   – Rottnes skördare och skotare är starka och bra maskiner och målsättningen är 
att sälja mellan 10–15 maskiner per år, säger Niclas Nilsson.
– Det senaste året har varit annorlunda på grund av pandemin, men hur man än 
vrider och vänder på det så måste virket ut ur skogen. Trä är en basnäring och jag 
är säker på att branschen fortsatt kommer att gå bra, säger Niclas Nilsson.
   – Det blir en utmaning att arbeta åt sig själv, men det känns riktigt roligt och  
spännande att vara med och bidra till en ökad försäljning av Rottnes maskiner.

TraktorCitys historia började redan 1974. Då hette företaget Bil AB Åström & Co och 
startades av dåvarande Bil-City i Piteå. Greger Malm tillsattes som platschef och tre 
år senare köpte han företaget och ändrade namnet till TraktorCity. 
Johan Grandin köpte företaget 1995 och under de kommande åren genomfördes 
ett stort antal om- och tillbyggnader av lokalerna. Bland annat en stor och modern 
verkstad på 450 kvadratmeter och en ny butikslokal på 140 kvadratmeter. Ytor som 
därefter har moderniserats efter hand.
   – I dag säljer vi skördare och skotare från Rottne samt lantbrukssegment från 
CNH Industrial, CaseIH/New Holland, säger Niclas Nilsson.
   – Vi utför även service på dessa maskiner samt från Ljungby Maskin.

Niclas Nilsson är från den 1 februari ny  
ägare av TraktorCity i Piteå.

Rottne H8D

Pressmeddelande 210115

Rottne Industri AB är familjeägt svenskt företag och en av  
de ledande skogsmaskintillverkarna. I 65 år har företaget  
utvecklat skogsmaskiner för modernt skogsbruk. Rottne 
Industri AB erbjuder ett komplett maskinprogram av  
skördare och skotare, från gallring till grov slutavverkning. 
Runt hälften av produktionen exporteras. www.rottne.com
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