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Om Thells

Thells Bussar och Bilverkstad AB startades som ett familjeföretag med sin bas i Södra Sandby
utanför Lund. Det var här som Erik Thell tog över en bilverkstad 1946. Till en början bestod
verksamheten av att serva bygdens åkare och Hardeberga Stenindustri, dagens Sydsten och
deras fordon. 1956 startade Thell sin taxiverksamhet. Den här delen av verksamheten växte
ytterligare när man vann upphandling av skolskjuts i Södra Sandby och byarna runt omkring. Med
åren ökade efterfrågan ännu mer på skolbussar för bl. a. utflyktsändamål. 1969 började Thells
även med beställningstrafik. Då köptes den första bussen, som rymde 19 personer in. Två år
senare köptes den första stora bussen, en Mercedes med plats för 42 passagerare. De bussar
som sedan dess har haft sin uppställningsplats på gårdsplanen har varit många. Gemensamt är
att de alla har och har haft sin speciella roll i Thells historia och utveckling.

Sedan i början av åttiotalet har Thells anordnat resor i egen regi och utgivandet av vår
resekatalog är en tilldragelse som många av våra återkommande resenärer ser fram emot. Den
personliga kontakten med våra kunder är viktig för oss. Tack vare att vi är ett litet företag känner
vi många av våra kunder och vi försöker alltid att göra det lilla extra för att sätta en guldkant på
just din resa! Det är just det här som är nyckeln i Thells framgång - den personliga kontakten och
den höga standarden på resorna. Bra hotell, god mat och kunniga guider är grundläggande
stadgar för Thells och den lagstadgade resegaranti hos Kammarkollegiet gör att det känns extra
tryggt att resa med Thells.
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