
BS Verkstäder har utvecklats på ett fantastiskt sätt under de senaste femton åren. 
Omsättningen har ökat mer än tio gånger och personalen har blivit sex gånger fler.  
       – För att kunna fortsätta att leverera kundnytta och inte tappa tempo i tillväxten 
behöver vi stärka den operativa ledningen av företaget, säger nuvarande VD Fritiof 
Schiller. Därför är jag väldigt glad att kunna hälsa Bitte välkommen som ny VD.  
Jag kommer att fungera som bollplank till den nya ledningen och fortsätter att  
engagera mig i BS Verkstäders försäljning. Jag ser också fram emot att kunna 
ägna mer tid åt moderbolagets fastighetsaffärer och framtida strategier. 
       Den 1 januari 2017 tillträder Britt-Inger ”Bitte” Garsäter som BS Verkstäders 
nya VD. Bitte har lång erfarenhet av arbete i ledande positioner, bland annat som 
produktionschef på Swemaint. 
       – Det är väldigt roligt att återvända till järnvägsbranschen, säger Bitte Garsäter. 
BS Verkstäder är expansivt och präglas av en väldigt positiv anda. Vi har spännande  
planer för framtiden och jag ser verkligen fram emot att få bidra till företagets 
fortsatta tillväxt. När Bitte tillträder stärks ledningen ytterligare genom att  
produktionschefen Magnus Wall axlar rollen som vice VD.

BS Verkstäder växer vidare
med Bitte vid rodret
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BS Rail har nya ägare

Personal- och maskinuthyrningsbolaget  
BS Rail Resurspool AB har sedan  
3 november nya ägare. BS Verkstäder  
har sålt sin andel till de tidigare del- 
ägarna Ulf Blomquist och Tommie 
Laine. De driver nu verksamheten 
vidare med en ny delägare i form av 
medarbetaren Robert Andersson.  
     – BS Verkstäder har varit ett starkt 
stöd för att få igång verksamheten,  
säger styrelseordförande Ulf Blomquist. 
Nu genomför vi det som hela tiden 
har varit tanken – att BS Rail ska stå 
på helt egna ben.  
     BS Rail har i dagsläget cirka 20 
medarbetare och en omsättning på 
cirka 25 miljoner kronor. I samband 
med ägarbytet flyttar huvudkontoret 
från Falköping till Stockholm. Företaget  
kommer framöver att verka under 
namnet Settler AB.

Från november består bolags- 
gruppen av två bolag

  BSJG Holding AB –  
 moderbolaget där fas- 
tigheterna ingår. VD är Fritiof Schiller. 

 BS Verkstäder AB – verkstads- 
bolaget som sköter produktionen.  
VD är Bitte Garsäter.
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