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ADR-Utbildningen 

Vi närmar oss ADR Utbildningen med 

stormsteg. Har du: 

✓ Bokat in dig på den 18 eller 19 

september? 

✓ Fått mejl från utbildaren med länk 

till E-Learningen? 

✓ Gjort E-Learning utbildningen? 

✓ Tagit med böcker hem? 
✓ Bokat tid på Trafikverket för 

uppskrivning? 

Du som kan bocka av samtliga punkter 
ovan, kan luta dig tillbaka och invänta 
helgen den 18/19 september. 
Du som inte riktigt är där än, då är det 
dags att sätta i gång och beta av 
punkterna ovan. 

Kom in och fråga om något är oklart       
 
Kivra/lönebesked 
Eva ber om ursäkt om ditt lönebesked 
kommer mer än en gång…. 
Försöker lista ut varför det blir så… 
……tyvärr kommer lönen in på kontot en 

gång      
 
Scanna sedlar i bilen 
Ta för vana att scanna in sedlarna 
ordervyn när du lastat dina ordrar. Vill du 
ha en scanner?  
Vi har på kontoret.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vill du ha hjälp kontakta Göran! Eller fråga 
någon av dina kollegor som idag redan 
scannar. Vet du inte vem/vilka som gör 
det, kolla med Eva. 

 
TIDSLOSSNING-Hallsberg 
Under en liten period så har Pipelife och 
Ahlsell testat tidslossning i Hallsberg. Det 
finns saker som har fungerat bra men 
också saker som fungerat mindre bra. För 
att vi ska kunna få detta att fungera för 
alla inblandade parter så har Ahlsell skrivit 
ner några viktiga punkter kring 
tidslossningen; 

o Lossningsschema gäller på Ahlsells 
o Schemat är uppdelat i 30 min 

intervaller 
o Det VIKTIGA är sluttiden. Man ska se 

till att vara FÄRDIG till sin sluttid 
o Hinner man inte till sin bokade losstid 

så meddelar man det så snart man 
kan. 

o Missar man tiden – hamnar man i kö 
o För smidigheten/snabbheten ber vi er 

att Avisera vad vi kommer med. (Ex 
20 flm. 20ringar på bilen och 6 meter 
på släpet).  

o Kan du ha framförhållning- tacksamt 
för Ahlsell 

o Man kan lossa både ute och inne. 
Meddela i vilken ordning du kan det. 

 
Som vanligt, fråga om något är oklart! 

 
Ha en fortsatt bra vecka! 

 
Göran, Torbjörn och Mats 

 
 

 

Kontrollera lufttrycket i 

däcken löpande. 

Var aktiv med din ECO-

Driving. Se löpande över ditt 

körsätt och DITT resultat i 

Vechos 

DASHBOAR 


