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Västerås, 13 februari 2023 

 
TSG Forwarding expanderar i Mälardalen 

TSG Forwarding AB förstärker sin position och tillväxt i Mälardalsregionen 
genom förvärv av J&S Transport & Spedition AB i Västerås den 6 februari 2023. 
 

TSG Forwarding förvärvade den 6 februari 2023 J&S Transport & Spedition AB i Västerås. 
J&S grundades 1993 av Jan Apel och Stefan Lindström. De är specialister på lagring och 
transporter av tungt och skrymmande gods. I varmlagret finns bland annat en traverskran 
med en lyftkapacitet om 400 ton. 

Verksamheten J&S Transport & Spedition AB kommer att behålla sitt företagsnamn och 
drivas vidare av personalen som finns på plats under ledning av Daniel Berglind, Managing 
Director för TSG Forwarding AB.  

Daniel ser stor potential att med J&S som en del av gruppen bredda sitt totala erbjudande 
både i termer av verksamhet på fler platser och med nya tjänster. 

– Med förvärvet av J&S förstärker vi vår projekttransportdel. Vi är imponerade över 
verksamheten som Jan och Stefan byggt upp och det är en ära att få driva ett bolag med så 
stor potential vidare, säger Daniel Berglind, Managing Director för TSG Forwarding AB. 

– J&S:s geografiska läge i Mälardalen och Västerås passar även in väldigt bra strategiskt då 
vårt huvudkontor ligger i Västerås, fortsätter Daniel Berglind. 

 

Förr ytterligare information vänligen kontakta: 
 

Daniel Berglind, Managing Director, TSG Forwarding AB  
+46 70 591 41 65, daniel.berglind@tsg.se 
 

Om TSG Forwarding AB 
TSG Forwarding erbjuder marknaden, främst industriella kunder, speditionslösningar med fokus på 
freight forwarding, liner agancy, lagring och klareringsverksamhet. Inom freight forwarding 
verksamheten arbetar man globalt med fokus på komplex last och krävande geografier. 
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