
INFORMATION FRÅN 
ÅKERIET 

2021-04-21 

  
 

 

 

YKB 

Har du fått ditt nya YKB kort? 

Vill gärna ha en kopia på det för kontroll 

av BKY. Kom in till Eva så lägger vi in det 

nya datumen, alternativt ta en bild med 

mobilen. Du som redan gjort detta kan 

bortse från detta. 

OM DU BLIR STOPPAD AV POLISEN 

… Om Polisen begär en mejladress av dig, 

lämna inte ut din privata mejl utan lämna 

ut: 

info@sanfridssonsakeri.se 

ASFALTERING 

Inom några veckor, omkring vecka 19,20 

kommer vi att färdigställa och asfaltera 

resten av gårdsplanen. Håll utkik för 

avspärrningar och uppmaningar om att 

inte parkera på och runt det området. 

REVISION LEDNINGSSYSTEM 

Vi har haft extern revision på vårt 

ledningssystem. I korthet kom följande 

fram: Kort sammanfattning från Ledningssystemets genomgång 

Vi fick bedömt att vårt ledningssystem håller god prestanda och bedöms 
som effektivt. 
Som notering efter dagarna skrev revisorn: 
Vi behöver göra en tydligare omfattningsbeskrivning ( i bildform) 
Se över våra miljömål 
Positiva reaktioner från henne var att vi hade engagerade medarbetare 
med hög servicenivå mot kund 
Lösningsorienterad organisation 
Har bra informationskanaler som uppskattas av medarbetarna 
Bra arbete med SWOT analys 
 
Vi fick inga större avvikelser, men 3 mindre avvikelser och 1 uppmaning 

1. Saknas dokumentation av ledningssystemets omfattning 
(Ljungs Foder omfattas inte av certifieringen, skall därför tas 
bort i text i ledningssystemet) 

2. Svårt att visa belägg för miljöprestandaförbättring (inga av 
våra miljömål uppnåddes. Behöver förnya miljöpåverkande 
miljömål) 

3. Dokumentation från bedömning av underleverantörer 
saknas (Vi behöver styra upp vilken kontroll vi har på 
efterlevnad hos våra underleverantörer, vilka krav vi ställer 
på dom) 

4. Uppmaning till samtliga inom organisationen att använda 
IA Appen mer frekvent. Bättre en avvikelse för mycket. Vi 
gör det för att förbättra företagets rutiner, minska 
kostnader, minska risker för olyckor minska händelser som 
skulle kunna orsaka skada. 

 

SAND OCH SALTHINKAR 
 
Plocka ur hinkar med sand och salt från 
bilarna. Gör det omgående innan det 
börjar rosta och ha sig!!!! 
Ställ in hinkarna i oljeboden längst in. 
Tackar tackar! 
 
TIDSRAPPORTERING 
Detta gäller för tidsrapportering, oavsett 
vart du registrerar din arbetstid. 
Fordonsdatorn = Stämpelklocka 
TransPA = Stämpelklocka 

✓ Tidsrapport ska lämnas varje dag 
efter avslutat pass. 

✓ Varje Tidsrapport skall innehålla 
information om dagen samt ev. 
händelser. Ex väntetid 

✓ Minst 45 min rast anges. 
✓ Vid traktamente, överliggning, skall 

överliggningsort anges. 
✓ Vid frånvaro meddelas först och 

främst transportplanering, men 
även Eva. 

 
SEMESTER…… 
Lämna ditt önskemål om semester till 
Torbjörn ……. 
 
DIGITALA LÖNEBESKED 
Nu kör vi en test i April med digitala 
lönebesked. Har du inte fått ditt 
lönebesked kontakt Eva .  
 

Ha en bra vår! 
 

Göran , Torbjörn och Mats 
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