
 
 
INOMEC lyftuthyrning tar över Linjeutrustning i Sverige AB:s verksamhet för uthyrning den 1 april 
2022. 
  
Efter ett långt och gott samarbete mellan INOMEC AB och Linjeutrustning I Sverige AB har vi 
tillsammans kommit överens om att överlåta hela uthyrningsverksamheten av maskiner för 
ledningsdragning till INOMEC.  
Linjeutrustning är ett samlingsnamn för maskiner och utrustning för ledningsdragning i luft och mark 
av kabel, rör och slang. Maskinparken består bland annat av vinschar, kabelvagnar, linvagnar och 
trumbockar, kabelmatare mm. Linjeutrustning har i samarbete med Sahlins Sweden AB hjälpt kunder 
på den svenska marknaden under lång tid med sina ledningsprojekt. Inkråmsaffären genomförs den 1 
april 2022 och alla befintliga avtal och kunder kommer kontaktas och överföras till INOMEC. 
  
-Jag ser fram emot att driva vidare Linjeutrustning i Sverige AB med fortsatt fokus på uthyrning av 
linjemontörer och låta INOMEC få sköta uthyrningar av maskiner, säger Stefan Svensson, VD på 
Linjeutrustning i Sverige AB. 
  
Daniel Rikkinen kommer följa med i överlåtelsen och kommer kunna fortsätta med sin skarpa 
kompetens och erfarenhet fortsätta att serva befintliga och nya kunder. Daniel kommer vara 
stationerad på Göteborgsdepån. 
 
-Jag är mycket glad över att vi får överta verksamheten med linjeutrustning och föra in detta 
affärsområde i INOMEC. Detta är ett område som jag tror mycket på, och med INOMEC´s kompetens 
och flertalet filialer kommer vi kunna hjälpa kunder över hela Sverige på ett mycket bra sätt, säger 
Johan Jonasson, VD på INOMEC. 
 

 
  
 
Inomec är Nordens största uthyrare av lyftutrustningar mot 
företag. Vi har depåer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Med 
snabba leveranser har vi alltid rätt produkt för ditt lyftprojekt. 
Genom vår långa erfarenhet inom lyft kan vi ge vi er råd och 
säkerställa att ni alltid får rätt utrustning till varje unikt jobb.  
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