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Nya Mål i vårt ledningssystem                                                                                              

På den externa miljörevisionen fick vi en                              
avvikelse på att vi har miljömål som inte är     
riktigt relevanta. Eftersom de är beroende      
av yttre omständigheter som vi inte kan 
påverka. Därför har vi från och med juni 
skrivit in nya måla att arbeta med. 

Dessa mål är direkt påverkbara. 

Varje månad får ni återkoppling på ert 
körsätt. Från Vehcos Dashboard får ni 
rapport om: 

• Hård inbromsning 

• Bortbromsad energi 

• Överhastighet 

• Tomgång 

• Utrullning 

• Nollgas 

Under året kommer vi mäta och följa upp: 

BORTBROMSAD ENERGI OCH UTRULLNING 

1. Minska BORTBROMSAD ENERGI till 
under 20%. MÅL 2021 = att 20% av 
er skall uppnå målet 2021 

2. Förbättra UTRULLNINGEN på 
fordonen till över 60%. Mål 2021= 
att 50% av er skall uppnå målet 
2021. 

 

 

Varför ska vi då mäta detta? Eftersom 
dessa mätbara mål, genom egen 
påverkan, direkt kan ge fin effekt på vårt 
CO2 utsläpp. Att minska CO2 utsläpp är 
det primära. Förbättrad luftmiljö är det 
som vi eftersträvar. Bara genom att göra 
små förändringar i sitt körsätt kan stora 
förbättringar ske. 

Hur mäts det i Vehco? 

Bortbromsad energi: Hur mycket av den 
energi man skapat till rörelse som 
bromsas bort. Jämför energin som 
investeras när den accelererar med 
energin som slösas bort vid bromsning. 

Här handlar det om att släppa gasen och 
inte bromsa fullt ut från en hastighet ner 
till noll.  

Utrullning: Lite som ovan. Hur mycket av 
den energi som man skapat som bromsas 
bort. Avstånd med minskad hastighet utan 
bromsning jämfört med minskad hastighet 
med bromsning. 

Det handlar om att släppa gasen, 
motorbromsa och planera sin körning. 
Börja med att planera din körning genom 
att släppa gasen i tid till ställen där du vet 
vad som kommer. 

 

Kontrollera lufttrycket i däcken 

löpande. 

Var aktiv med din ECO-driving. 

Se löpande över ditt körsätt och 

DITT resultat i Vechos 

DASHBOAR 
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Batteridrivna truckar 
Vi har 2 batteridrivna truckar som ni kan 
använda. Bra att ta med sig om du har 
tungt och skrymmande och tungt gods. 
Glöm inte att sätta trucken på laddning 
när du ställer tillbaka den. 
 
Scanna fraktsedlar 
Fler och fler av er har börjat lägga 
in/scanna fraktsedlar. Vårt mål är att i 
princip alla ska göra detta innan året är 
slut. Saknar du scanner i din bil, så säg till 
Göran. Har du frågor eller funderingar 
prata med Göran 
 
WiFi på gården 
Nu har vi WiFi på gården. Lägg in WiFi i 
telefonen i bilen. Så uppdateras den 
regelbundet med automatik. 
Lösenord är bogalbogal1234 

Godsstöttor 
Stöttor som inte används på flaket får max 
stå i par om 2. 
Spänning mot taket blir allt för hårt om 
det står fler stöttor tillsammans.  
Lufttrycksmätare 
Passa på att kontrollera lufttrycket i 
däcken samtidigt som du tankar, väntar på 
truckhjälp eller har annan tid över. Det 
finns en lufttrycksmätare i varje truck. 
Vårt bidrag till välfärden 
Titta på följande länk. (kopiera den) och se 
vad du och din arbetsplats är med och 
bidrar med till välfärden! 
https://valfardsskaparna.se/utskick-
2021/sanfridssons-akeri-ab/ 
 
ADR-Utbildning  
Vi kommer genomföra ADR utbildning i 
september i år. 
Det kommer att vara en e-Learnings del 
plus en dag till. Ni kan välja mellan den 18 
och 19 september. Lista finns inne på 
transportplaneringen 

BILDER till hemsidan 
Glöm inte ta bild på dig själv!! Innan din 
semester. Skicka till  
ekonomi@sanfridssonsakeri.se 
Personal 
Välkommen säger vi till Fhilip Kallesten som 
började hos oss den 14 juni. Han har ju 
praktiserat hos oss, så det är ett välbekant 
ansikte. 

Sen började även vår ”truckis” Gabriel att köra 
som chaufför den 14 juni. Välkommen till din 
nya roll. 

Båda två! -Kör försiktigt och ta det lugnt med 
allt! 

I sommar kommer August Sterki att vara 
”truckis”. Lycka till med det. 

På kontoret kommer våra experter Stina och 
Sandra att vara behjälpliga. 

Välkomna till er också! 

 

 

 

 

 

Snart är det Midsommar!!! 

Någon som kan förklara varför tiden går så fort....?. 

Vi önskar er alla en riktigt fin 
Midsommarhelg!! 

Göran, Torbjörn och Mats 

 

 

SEMESTER KONTOR OCH GÅRD 

Torbjörn     Vecka   Fredag V 26 +27,28 

Viktor          Vecka  29,30,31,34 

PA                Vecka  29,30,31,32 

Conny          Vecka  30,31,32,33 

Göran          Vecka  29,30,31 

Claes            Vecka  31,32 

Bengt           Vecka  28,29,30,31 
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