
Aven Rabbalshede får utmärkelse av globalt storföretag 

 

Logistikföretaget Aven Rabbalshede AB har tilldelats utmärkelsen Excellent Supplier - 

Commercial Performance Award av det världsomspännande företaget Parker Hannifin, med 

huvudkontor i Cleveland, USA. 

 

Ingemar Standof, Supply Chain Manager, Parker PMDE Trollhättan - Christer Rudmyr, 

Supply Chain Manager, Indirect Materials Parker Sverige och Gabriella Bonde, Stategic 

Purchaser, Parker PMDE Trollhättan - överlämnade utmärkelsen till VD, Berth-Ola 

Bergstrand på plats hos Aven i Rabbalshede. Kriterierna för utmärkelsen bygger på 

prestationer inom kvalitet, leverans, logistik, affärs- och produktutveckling. 

  

Grunden till erkännandet kommer från ett uttalat partnerskap mellan Aven Rabbalshede AB 

och Parker Hannifin Sverige. 

Efter att ha fördjupat sig i frågorna logistik och produktutveckling under de senaste åren, har 

man identifierat och genomfört flera förbättringsprojekt. Genom det nära samarbetet mellan 

de båda företagen har man gemensamt kunna mäta operativa vinster.  

- Vi är väldigt glada och stolta över utmärkelsen från Parker Hannifin och det arbete vi utför 

tillsammans, berättar Berth-Ola Bergstrand, VD, Aven Rabbalshede. Det bekräftar vår 

satsning på att vara en helhetspartner inom logistiklösningar. Vi levererar inte bara 

logistikprodukter, utan idag även anpassade logistikkoncept som löser kundernas specifika 

behov. 

  

Parker Hannifin är en global systemleverantör inom Motion & Control Technologies med 

kunder inom tung fordonsindustri, flygplansindustri etc. 

Företaget är amerikanskägt med 60 000 anställda, varav merparten i USA och Europa, men 

även i övriga delar av världen. 

Enheterna i Sverige finns i Borås, Trollhättan, Falköping, Skövde, Mölnlycke Flen och 

Spånga med totalt 1 200 anställda. 

  

Aven Rabbalshede AB ingår i koncernen Aven AB med säte i Hudiksvall. 

Koncernen består av tre bolag, Aven Rabbalshede AB, Aven Forsa AB och Aven 

Holmestrand AS med sammanlagt 150 anställda. 

Avens affärsområden är tillverkning, försäljning, samt logistiklösningar med 

specialemballage, lastpallar, transportstöd och emballagelådor. 

 

Bifogad bild, prisutdelning på Aven i Rabbalshede. 

Från vänster: Christer Rudmyr, Ingemar Standof, Berth-Ola Bergstrand & Gabriella Bonde 

För mer information, kontakta: 

Berth-Ola Bergstrand, VD 

Aven Rabbalshede AB 

Tel: 072-721 99 04 

Email: B.Bergstrand@aven.se 
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