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Universal Transport udvider og får ny afdeling på Sjælland 
 
Alle aktiviteter i GodsMyrerne ApS overtages af Universal Transport A/S, og de to 
selskabers Sjællandsaktiviteter samles på fælles adresse i moderne og centralt 
beliggende lokaler. 

Med virkning fra den 1. september har Universal Transport A/S overtaget alle aktiviteter i 
GodsMyrerne ApS, og samler alle nuværende Sjællandsaktiviteter med GodsMyrernes aktiviteter på 
strategisk placering i Lille Skensved på Sjælland.   

GodsMyrerne er en mindre nichevirksomhed med 15 køretøjer, der på få år har opbygget stor 
knowhow og en stærk position indenfor specielt maskintransport. Virksomheden har en loyal 
kundekreds bestående af en række større kunder.   

Universal Transports aktiviteter på Sjælland er vokset væsentligt gennem de senere år, og 
virksomheden har derfor gennem en periode kigget på mulighederne for at udvide aktiviteterne og 
etablere sig i området.  

”Med overtagelsen af GodsMyrerne får vi et godt afsæt til den fortsatte ekspansion, og endnu bedre 
muligheder for at sikre den nødvendige service til vores nuværende kunder,” udtaler Ejer og CEO i 
Universal Transport, Brian Søgaard. 

Begge selskaber er kendetegnet ved udpræget grad af fleksibilitet og individuelle løsninger til deres 
transportkunder, hvilket muliggør en hurtig og smidig integration af virksomhederne.  

Hans Jakob Walhovd, GodsMyrerne: ”Vi kunne straks fornemme, at et match med Universal ville 
være perfekt i forhold til at sikre vores kunder et set-up med væsentligt flere muligheder, samtidig 
med at vi kunne bevare både service og fleksibilitet.”  

Den nuværende driftsleder for GodsMyrerne, Peter Rasmussen, fortsætter som kørselsleder for 
Universal Transports nye øst-afdeling.  

For yderligere information: 

Brian Søgaard, Universal Transport  +45 4070 8181 

Hans Jakob Walhovd, GodsMyrerne  +45 2142 2442 

 

Om Universal Transport A/S 
 
Universal Transport A/S indgår i Universal-gruppen, der består af flere selskaber, der beskæftiger sig med transport, 
flytning, opbevaring og ejendomsadministration. Virksomheden blev etableret i 1991 og har sit hovedsæde i Vejle. 

Vognparken i Universal Transport består af 70 køretøjer og en lagerkapacitet på over 20.000 kvadratmeter. 
 
Læs mere på  www.universaltransport.dk 

 

http://www.universaltransport.dk/

