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Nygammalt på
Lundqvist Bil & Motor

Det har skett stora förändringar på Lundqvist Bil, samtidigt
är allt sig likt. När Roslagsliv besöker bilhallen är den sig lik,
vi möter samma personal – med några få undantag. Ett
undantag är VD Morten Westby som Roslagsliv har förmånen att träffa en sommarmorgon.
Text & foto: Jessica Österberg

D

en stora förändring som skett
är att Lundqvist bil har förvärvats av Miklagruppen (tidigare
Bavaria Nordic). Sedan den 1 maj är
Morten Westby VD för KC Motors
och Lundqvist Bil som ingår i Miklagruppen. Den Oslofödde Morten
såg två anledningar till att anta utmaningen som VD för KC Motors
och Lundqvist Bil:

Vi vill förvalta
det som familjen
Lundqvist byggt upp under
sina 60 år. Vi vill helt enkelt
fortsätta i Lundqvist anda
fast man kommer att få
fördelarna med stordrift.
– Den första anledningen är att
Mikagruppen är en koncern med en
spännande tillväxtstrategi och plan
för framtiden. Jag var självklart intresserad av att vara med på den resan. En grundläggande värdering i
Miklagruppen är kundglädje och
servicegrad, vilket jag till fullo värnar
om. Den andra anledningen är Kia är

ett otroligt spännande och starkt varumärke i bilbranschen, säger Morten
som tidigare var plats- och marknadschef inom Bilia Group Stockholm, en
återförsäljare av BMW och MINI.
Utöver att Lundqvist Bil numera

ingår i KC Motors, Miklagruppen,
sker inga större förändringar i bilhallen. Kia fortsätter att vara det ledande varumärket och Opel finns kvar
till slutet av 2017. Utöver att familjen Lundqvist lämnar över verksamheten sker två förändringar på personalsidan. Alexander Rogby, tidigare
verkstadschef, blir servicechef och
nytillträdd på positionen som försäljningschef är Mårten Sandman som
kommer från Aften Bil i Åkersberga.
– Vi har ett stabilt gäng på plats
med lokal anknytning som har arbeta
i denna bilanläggning i många år. De
är våra lokala hjältar inom KC Motors i Norrtälje. Det vill vi inte ändra
på. Vi vill förvalta det som familjen
Lundqvist byggt upp under sina 60
år. Vi vill helt enkelt fortsätta i Lundqvist anda fast man kommer att få
fördelarna med stordrift och vara en
del av Miklagruppen, säger Morten.
Miklagruppen omsätter idag mer

Morten Westby

än sex miljarder kronor med målsättningen att öka till tio miljarder inom
2020. Miklagruppen har verksamheter i Norge och Sverige och representerar varumärkena Kia, BMW, Mini,
Toyota, Lexus och Porsche. KC Motors och KIA finns i Norrtälje, Täby/
Danderyd och Malmö.
Framöver kommer det dock att ske
några förändringar på Lundqvist Bil.
Framför allt kommer bilhallen och
verkstaden att renoveras under hösten och bilhallen kommer att bli en
fullfjädrad Kia-anläggning. Då kommer även nya skyltar upp med namnbytet till KC Motors.
– Vi kommer fortsätta att vara en
Mekonomen-verkstad och även om
vi inte längre kommer att sälja Opel
är Opel- och Saab-kunder välkomna till vår verkstad. En utvecklingsmöjlighet som vi ser är att ta in andra
bilmärken till vår verkstad, berättar
Morten.
49-åriga Morten är född och uppvuxen i Oslo men flyttade till Stock-

holm som 23-åring. Idag bor han i
Nacka med sin familj.
– Jag skulle beskriva mig som en
aktiv person. Jag gillar skidåkning,
löpning och går på gym. Efter nio år
på Bilia är det här en spännande utmaning att få ta över ledarskapet i KC
Motors, berättar Morten som självklart kör Kia, en Kia Sorento.
– Kia är ett väldigt spännande varumärke som kommer med många
nyheter, speciellt med andra drivmöjligheter än bensin och diesel. Bland
annat lanseras Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid till hösten
som kommer att bli en av marknadens mest intressanta tjänstebil, avslutar Morten.
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