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Viktig information till dig som är kund till Hallands Maskin AB 
 

Hallands Maskin AB (organisationsnummer 559035-4121) kommer från och med 2019-09-01 
fortsätta verksamheten i Axima AB med organisationsnummer 556665-9487.  
Maskinförsäljning och service kommer i södra delen av Halland skötas av AgroMaskiner AB. 

För dig som kund innebär detta att alla fakturor till och med 2019-08-31 faktureras från Hallands 
Maskin AB, och efter detta datum från Axima AB.  
Var vänlig och uppdatera er betalningsmottagare med korrekt bankgiro. 

Fakturor daterade från och med 2019-09-01 skickas från Axima AB.  

Bank   Nordea 
Kontonummer  9960 4200 7870 44 
Bankgiro   651-7361 
 

 

 

Vid frågor kontakta Martin Börjesson Platschef Axima AB, Veddige, 0703-54 89 94 
eller administrationen på 0514-107 49, knappval 5. 

 

Med vänliga hälsningar 
Martin Börjesson & Carl Lindell 

  



2019-08-15 

 

 
 

AXIMA AB │ info@axima.se │ www.axima.se 

Förändringar hos Hallands Maskin AB 
 
 
Tillsammans har AgroMaskiner AB och Axima AB byggt upp maskinhandselsföretaget Hallands 
Maskin AB i Veddige. Nu väljer vi att dela upp ägarstrukturen. Sedan en tid tillbaka har ägarna 
av Hallands Maskin diskuterat och kommit fram till att vi vill fokusera mer i våra respektive 
verksamhetsområden för att utveckla anläggningarna på bästa sätt. AgroMaskiner har startat 
upp en anläggning i Laholm för att täcka upp södra Halland och Axima i Veddige kommer att 
fokusera på området som vi tidigare verkat i ända sedan företaget hette Veddige Bil & 
Traktor. 
Vi ägare gör denna förändring i största samförstånd och det möjliggör att verksamheterna kan 
utvecklas mer och närmare er kunder.  
Förändringen kommer gälla från 1 september 2019. 
 
Anläggningen i Veddige kommer precis som tidigare, fortsätta i samma nyrenoverade lokaler 
med samma leverantörer, att arbeta med maskinförsäljning- och service i Norra Halland och 
delar av Västra Götalands län men nu under namnet Axima AB istället. 
Vi kommer att ge er kunder samma goda service som tidigare och alla i personalen jobbar kvar.  
Vi tror mycket på framtiden och har byggt upp en stabil plattform för att ta anläggningen vidare 
till nästa nivå och inta en marknadsledande position.  
Verksamheten fortsätter som tidigare med våra ledord i fokus; Engagemang, Tillgänglighet, 
Trygghet vilket vi kallar E-T-T! 
 

 

Vänliga hälsningar 

Martin Börjesson 
Platschef Axima AB, Veddige 
0703-54 89 94 

Carl Lindell 
VD Axima AB 
0708-10 74 95 

Göran Skoog 
Ordförande Agroma Holding AB 
042-648 67 
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