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LUFTTRYCKET I DÄCKEN 

Att ha rätt lufttryck i däcken är viktigt 
både för att minska slitaget och därmed 
livslängden på däcken. Men även 
bränsleförbrukningen minskar om man har 
rätt tryck i däcken. 

Kör du med 80% av det rekommenderade 
lufttrycket förkortar du livslängden med 
20% och ökar bränsleförbrukningen med 
3%. 

Lika viktigt, eller kanske än mer viktigt är 
att med minskad bränsleförbrukning så 
sker det med automatik att vi bidrar till en 
renare luft att andas i för oss och våra 
barn och barnbarn. 

Vad är då rätt lufttryck? 

En förteckning sitter på dörren nere vid 
tvätten. Är du osäker – prata med Göran. 

Har du en lucka, inväntar gods, eller av 
någon annan anledning har en stund över. 
Passa då på att backa ner till tvättplatsen 
och gör en kontroll på däcken. 

För er information så är just däck en 
bristvara, en följd av Corona.  

 

 

ECO-Driving 

Ett annat sätt att få ner 
bränsleförbrukningen och samtidigt 
minska utsläppen av koldioxid är att 
ständigt köra efter metoden Eco-Driving. 
Där är det DU som är den avgörande 
faktorn. Hur du kör och planerar ditt 
körsätt visar sig direkt i form av minskad 
bränsleförbrukning och minskat utsläpp. 
Dina resultat kan du själv följa på Vechos 
Dashboard. 

Har du något bra förslag hur vi skulle 
kunna jobba med att minska 
koldioxidutsläppen, generera något bra till 
miljön!? Vi skulle värdesätta dina tankar 
kring vad vi på vår arbetsplats kan göra 
för att få ett hållbart och långsiktigt bra 
miljöarbete. Prata med Göran. 

TVÄTTSTÄLLEN 

På personalsidan på hemsidan har vi lagt 
till ett dokument med de tvättställen som 
vi har avtal med och som det är OK att 
tvätta på om du inte har möjlighet att 
tvätta här hemma. Första prioritet är att 
tvätta hemma. Men på dessa ställen på 
den här listan är det ett avtalat pris. 
Telenummer, adress och vårt 
kundnummer finns noterat på listan. 

Kontrollera lufttrycket i 

däcken löpande. 

Var aktiv med din ECO-

driving. Se löpande över ditt 

körsätt och DITT resultat i 

Vechos 

DASHBOARD  



INFORMATION FRÅN 
ÅKERIET 

2021-05-21 

  
 

 

 

”Processtyrning” = Karta över gården 

Vad finns var? Vad gäller? Markerade 
viktiga ytor mm. Ta del av och läs in dig på 
vår karta över vårt område/gården. 

SEMESTER 

Det är fortfarande några som inte lämnat 
önskemål om semester. Gör det! 

Traktamente 

Beröm,beröm,beröm       

Tack för att ni tagit budskapet till er och 
noterar din rutt varje dag i samband med 
att tidsrapporten läggs in. Bra jobbat!! 

Lönebesked via Mypayslip/Kivra 

Om du fortfarande vill ha ditt lönebesked 
utskrivet på papper, vänligen meddela Eva 

det       

Tankrapport 

Glöm inte fylla i Tankrapporten i 
fordonsdatorn efter det att du tankat. 

Nya bilder på er 

Samtliga bilder är borttagna från 
hemsidan. Vi har i planering att ta nya nu 
under sommaren. Vi skulle vilja ha er 
hjälp. Kan ni ta bilder på varandra med 
mobilen? Eller be någon hemma ta en 
bild? 

Lite ”krav” på bilderna: 

✓ Närbild. Typ som Passfoto från 
bröstet och uppåt. 

✓ Så att Sanfridssons logan syns på 
bröstet 

✓ Dvs ska arbetskläder vara på 
✓ Om du har keps på huvudet skall 

det vara Sanfridssonskeps. (önskar 
du en ny kom in till kontoret) 

✓ Ta gärna några bilder. 
✓ Mejla in bilden till 

stina@sanfridssonsakeri.se 
✓ Gärna innan du går på semester. 

 

Personal 

Vi Välkomnar Alfred Henriksson som ny 
chaufför. Han började att köra hos oss i 
början på maj. Kanske någon känner igen 
honom från Pipelife…?  

 

Vi har en 50-åring att Hurra för! 

Richard fyller 50 år den 10 juni. 

Stort Grattis i förskott Richard! 

 

 

 

 

 

Trevlig Pingst! 

Torbjörn,Göran och Mats 
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