Pressrelease
Laxå, 2021-09-01

CALOVEA MOTOR FÖRVÄRVAR WAHLÉNS BIL
Calovea Motor expanderar och förvärvar Wahlens Bil. Daniel Wahlén har det
senaste året själv drivit familjeföretaget Wahléns Bil då hans pappa Stefan tog ett
steg tillbaka och pensionerade sig. Wahléns Bil omsätte 2020 41mkr och från den
1/9 blir Daniel anställd hos Calovea Motor. ”När jag startade Calovea Motor så stod
Wahléns Bil där med öppna armar och jag fick ha mina bilar i deras hall. Nu 8 år
senare anställer jag Daniel och det är extra kul att vi kamperat ihop förr - även
om det då var med varsitt bilbolag”, säger Calovea Motors VD, Henrik Lovebacke.
Henrik startade Calovea Motor 2011 samtidigt som han arbetade som Art Director
och var delägare i en reklambyrå. ”Jag startade i liten skala med 2-3 bilar på
garageuppfarten och redan från starten var det nyare, bättre och (lagom) begagnade
bilar som gällde. Daniel har precis samma tänk som både mig och min anställde
Jonas så jag vet vad han går för och kommer bidra med till Calovea Motors
fortsatta utveckling. Han har länge varit en kandidat för att ta oss ett steg framåt och
nu känns det kul att det blir verklighet. Vi tre är dessutom gamla ungdomskompisar
så vi kan varandra utan och innan, bara det är en enorm styrka”, fortsätter han.
”Vårt huvudfokus ligger på svensksålt och främst 2-4 åriga Volvobilar, men vi
hanterar de flesta märken. Vi handplockar alla objekt och är ganska selektiva i vad
vi tar in i hallen. Det gör att vi slipper sitta med en bilhall som sakta men säkert tar
smäll efter smäll med osäljbara bilar. Volvo V90 är t ex en av våra storsäljare och av
dem försöker vi alltid ha inne ett 10-tal. Vi lägger stort fokus vår webb
www.caloveamotor.se och i coronatider har vi uteslutande kört tidsbokning - dag som
kväll - vardag som helg. Vi är MRF-anslutna sedan många år och vårt fokus ligger
i att ha en bra och intressant bilpark som kan hitta ut till intressanta människor.
Glädjen att se en familj åka iväg med en nyare, bättre aoch (lagom) begagnad bil
är rätt svårslagen”, säger Henrik.
Calovea Motor omsätter idag ca 45mkr och i bilhallen i Laxå säljs mellan 350-400
bilar varje år. I och med uppköpet av Wahléns Bil kommer nu även Calovea Motor
bedriva bilhandel i Vretstorp i Wahléns Bils gamla lokaler.

