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YKB 6 mars 
Då närmar vi oss YKB för er som ska gå 
i mars. 
Även den här kursen kommer att gå 
digitalt. 
Ni kommer att få ett mejl från 
Åkeriföretagen om tider och i det 
mejlet kommer det att finnas den länk 
ni ska logga in på för att kunna vara 
med på utbildningen. 
Dokumenten och Åkerihandboken som 
ni behöver till kursen ligger UTSKRIVET 
i ditt fack på kontoret. 
Ni kan vara MAX 3 på en skärm. MEN 
det viktigaste är att alla syns och hörs. 
Om ni vill ha varsin dator är det viktigt 
att ni inte sitter i samma rum, då blir 
det rundgång. 
Kontrollera på listan på dörren till 
transportplaneringen att dina uppgifter 
stämmer. 
Meddela om du inte har tillgång till 
någon dator. 
 
Kvittenser 
Det har varit lite hallabaloa med sedlar 
ett tag nu…. 
Tack att du lägger kvittenser i 
kvittensfacket och 1: a sidan i 
förstasidefacket. 
OBS! Ett nytt fack finns nu för 
KRANBILARNA. 
Notera bil på båda sedlarna! 
 
För de som lastar om på Gården på 
morgonen så är det JÄTTEBRA om 
fraktsedlarna ligger i VÄSKAN. 
+ Poäng om man gjort notering på 
sedeln vart på ekipaget godset står!!! 

😊. 

 
För dig som har COM5 dator i bilen 
Om något strular med Com 5 när du 
ska registrera tid eller resa ……… 
Skriv upp när det hände, dvs dag och 
tid, så att Vehco kan spåra felet. 
 
Tvätten 
Tyvärr har tvätten lagt av i kylan, den 
har frusit sönder. 
Ny är beställd. 
Nu när kylen börjar släppa så får vi 
tvätta med förstånd, tjälen måste 
släppa först. Annars får vi ankdamm på 
baksidan. 
 
 
Revision MAKT 
I mars kommer vi att ha revision på 
vårt ledningssystem, MAKT. 
Vi håller som mest just nu på att 
uppdatera, gå igenom och granska vårt 
ledningssystem. Vi har bla uppdaterat 
vår KRIS lista. Var snäll och gå in på 
hemsidan och kontrollera så dina 
uppgifter stämmer. 
För övrigt gäller som tidigare skrivits: 

✓ Märk alla emballage där 
innehållet innehåller någon typ 
av vätska som inte 
överensstämmer med etiketten 

✓ Lägg skräpet i respektive binge i 
kupolen 

✓ Håll städat och snyggt på flaket  
✓ Håll städat och snyggt i hytten- 

tänk på att det är mångas 
arbetsplats 

✓ Använd Absol om du spiller vid 
tanken 

✓ Anmäl på IA Appen om någon 
avvikelse sker 
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Växelns tider 
För er information så stänger Växeln 
mellan 12,45–13,30 för lunch. 
Försök att planera dina samtal vid den 
här tiden. Vid absoluta frågor som inte 
går att vänta med ska du självklart 
ringa. Men då får du ringa till 
respektives mobiltelefon. 
 
Vilka pallar kan jag ta……???? 
Ta alltid bara Ciderns pallar här på 
åkeriet om du vill ha för att lägga under 
godset/rören mm.  
 
Batterier 
Man bör tilläggsladda batterierna i 
lastbilarna ca VARANNAN/var TREDJE 
MÅNAD. För att hålla prestandan 
längre. 
 
HASTIGHETSÖVERTRÄDELSER 
Den senaste tiden har vi märkt en 
ökning av hastighetsöverträdelser. 
Kamerafångade överträdelser. 
SÄNK FARTEN, är det enda vi kan säga! 
 
Semesterlistan är redo 
För att vara säker på att du ska få de 
semesterveckorna som du önskar, så är 
det dags att lämna in dina önskemål 
hos Torbjörn. Listorna ligger redo hos 
honom. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nytt Körkort…??! 
När du fått nytt körkort eller nytt 
Förarkort, meddela Eva det nya 
utgångsdatumet! Tack på förhand. 
 
Personal 
I mars månad har vi några att gratulera 
som fyller både jämt och pension. 
 

3 Mars fyller Peter H 65 år 
11 Mars fyller Patrik H 50 år 
23 Mars fyller Stig-Olof 70 år 
 

Ett STORT och Hjärtligt GRATTIS 
till er alla!! 

 
 
 

 
Ha en fin marsmånad och tack för årets 

två första månader! 

😊 
 

Torbjörn, Göran och Mats 
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