
 

 

 

 

På bilden från vänster: Tomas Jonsson och Sören Åkesson. 
     

PRESSMEDDELANDE - 20 SEPTEMBER 2021 

Hydroscand etablerar sig i Tranås 

Hydroscand har öppnat tre nya butiker i Sverige under 2021. 

Innan året är slut är det dags att öppna ytterligare en butik 

som ska förse kunderna med slang och kopplingar i 

småländska Tranås. 

Den nya slangservicebutiken beräknas öppna den 13:e december i 

år. Det blir Hydroscands åttonde butik i Småland. Butiken kommer 

att öppna på Västra vägen 27 i Tranås, i en lokal där det har 

bedrivits hydraulikverksamhet sedan lång tid tillbaka. 

http://postman.mynewsdesk.com/ls/click?upn=IkJINiYG5MT0LZbhSIFtBuOHU-2FGYnS5r8VTOoKUp1H2ofz6QflRDXhbXEc7JysYmTnaEKVgpdjDwm-2B7O4kCHjaskVmuEhcjv7wje9v1j40pMNcvUG3p0Max2qXtB77TPw5eHrhbipxO2WXnv1Z1GKdlJxEKXyAYPNcjP5wYAlqI-3DqIZE_l1KgXYOtQATewwJHW27lKh2ttVswlQzxkz8qc1MMuIqMUDDQddRrCXHxPwfVhqxCO86z5sZkhxY81sK2Ka4hLvPkBdyyvTz1wNBvj32UkR0IKGPstIOaPr9HPqoa-2BPVXqkVT5GINP0ueMvQxt4lwMHPx9i2FFJeW-2FEKGmOwCfQ-2B5xZuJ9yq2sLt5vxY8UOJLJJh7i-2Bx5GivEanOZCsvyQczAKdoSppEKrD-2Fkz4LV9OewTouRmcEp290xyN1kyVBQG8H0jNC0yfRlfohl1c1veiv-2BXF2fqI4jEoofRsEzUDXPdBwBQ7oTudpC8c59haWvOWQasOU3IDLDLVYVUY7tUiYRjpbBm-2BRlrZMblJB28doQLzP9jbjvcBylCmuM2UhwhQUqjpWfezbawLCbzDmP6gUhatwNILoijUhQzKq9tZBb6FSMVjavfRLAV3IrJe7e
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”Det känns bra att vi nu kommer närmare våra kunder i Tranås och 

dessutom öppnar upp i en lokal som många redan förknippar med 

hydraulik. Etableringen i Tranås innebär att vi kan öka 

servicegraden och tillgängligheten i Småland ytterligare”, säger 

Johan Dahlberg, regionchef Jönköping på Hydroscand. 

Tranås-butiken blir enligt Johan ett bra komplement till butikerna i 

Vetlanda, Nässjö, Jönköping och Mjölby. Hydroscand erbjuder 

även kunderna hjälp på plats med företagets mobila slangservice, 

SlangExpress, som utgår från Jönköping. 

I sann Hydroscand-anda kommer butiken att erbjuda ett brett och 

lokalt anpassat sortiment inom slang och ledningskomponenter för 

hydraulik, pneumatik och industri. 

”Vi jobbar hårt för att anpassa sortimentet för lokala behov och vi 

kommer att vara lyhörda inför lokala kundönskemål. I Tranås-

butiken kommer vi utöver vårt ordinarie produktutbud, även att 

erbjuda ett sortiment av lager, tätningar samt transmission och 

filter. Det är lokala behov som vi har uppmärksammat i våra 

närliggande butiker i Nässjö och Vetlanda”, berättar Johan. 

Platschef för den nya butiken blir Sören Åkesson som har en 

mångårig erfarenhet av hydraulik, men även tidigare erfarenhet av 

Hydroscands produktsortiment i stort. En annan nyrekrytering är 

Tomas Jonsson som även han har en lång erfarenhet av slang och 

ledningskomponenter. Tomas kommer att utgå från butiken i 

Tranås och arbeta som regionsäljare för Jönköping och södra 

Östergötland. 



Butiken har en area på ca 300 m2, sedan tillkommer lageryta 

utöver det. Utanför butiken finns även en väl tilltagen parkering för 

Hydroscands kunder. 

     

 


