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YKB 
Nu har i princip alla genomfört sin sista 
delkurs 2 för den här omgången av 
YKB.Därmed avslutas den här 5 års 
omgången. Om du har gått alla 5 kurserna, 
OCH INTE fått ditt YKB kort, kontakta Eva. 
 
Du som ska gå nu 10 april och inte fått 

länk, eller har andra frågor-kontakta Eva. 
 
Corona 
Vi vill bara påminna er om att fortsätta 
vara försiktiga och fortsatt följa de 
rekommendationer som ges från 

Folkhälsomyndigheten. Vi har skött oss så 
bra hittills och klarat oss fantastiskt bra, så 
nu håller vi samma tempo ett tag till. 
Om du skulle känna symptom så kontakta 
Göran på telefon, han har snabbtester 

som du kan använda för att få ett snabbt 
svar. 
 
Semester 
Boka in dina semesterveckor hos Torbjörn 
nu eller i alla fall snarast, är du snäll! 
 
Nytt TVÄTTställe 
Vi har skrivit ett avtal med ett nytt 
tvättställe. 
SKUM biltvätt. Finns på följande platser: 

• Ödeshög, Lievägen 1 

• Arlandastad, Junkersgatan 7F 

• Märsta, Voltgatan 13 

• Stenungssund, under uppbyggnad. 
Det är väl Ödeshög som ligger bäst till för 
oss men kan vara bra att veta de andra 
ställena också. 
 
Galliker 
Se till att du får med dig kvittenserna på 
Galliker körningarna till Eskilstuna, 

Hallsberg/Köping in till kontoret så fort 
som möjligt!! 

 
Lönebesked digitalt 
Pga av GDPR  kommer vi att gå över till 
digitala lönebesked under våren, då det 
inte är tillåtet att skicka lönespec via mejl. 
Lönebeskeden kommer att skickas till 
Hogia MyPayslip KIVRA. 
Vi vill bara förbereda er på förändringen. 

Men återkommer med mer information 
när det börjar närma sig. Till att börja med 
kan ni ladda ner: 
1. Om du inte har KIVRA, eller inte vill ha 

den som din digitala brevlåda- LADDA 
ner appen Hogia Mypayslip  

2. Om du redan idag har KIVRA appen 
som din digitala brevlåda behöver du 
inte göra något, dina lönebesked 
kommer dit med automatik. (fördelen 
med KIVRA är att OM du skulle avsluta 

din anställning hos oss , så har du alltid 
dina lönebesked kvar) 

 
Peltor 
Om du har Peltor (eller annat märke) 
hörselskydd tänk på att INTE ha de på 
öronen när: 

• Du är hos kund och lossar eller 
lastar 

• Är på gården och lossar eller lastar 
Då ska det vara full fokus på kunden 

respektive godset. 
 
 
Arbetskläder 
Nu är våren på gång och det innebär även 
att det finns möjlighet att beställa 
arbetskläder. 
Logga in på www.rydens.nu och välj work 
wear. Logga in med dina ”vanliga” 
inloggningsuppgifter. Tänk på att ditt saldo 
skall räcka hela året. 

OBS!! OM DU ÄR OSÄKER PÅ STORLEK, TA 
HEM FÖR PROVNING FÖRST, INNAN DE 

http://www.rydens.nu/
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TRYCKER LOGGA PÅ. Skriv det tydligt i 
meddelande fältet. 
Det är bara de kläderna som finns 
upphandlat i vår portal som är tillgängliga 
för köp.  
 
Personal 
Lite förändringar sker på personalsidan. 

Vi tackar Peter H, Jonas, Jesper G, och 
Simon för det arbete ni utfört för oss. Bra 
jobbat och bra kämpat och Lycka till med 
era nya arbeten och krya på dig till Peter H 
som har opererat sig och väljer att gå i 
pension. 
 
Vi välkomnar följande nya kollegor! 
Johan Gripestam 
Jan-Åke Leandersson 
Bengt-Allan Svensson 

Roni Faltin 
Hoppas ni ska trivas bra hos oss! 
 
I APRIL har vi några födelsedagsbarn att 
gratulera! 
 
Ingemar J fyller 65 år den 16 april 
Christer L fyller 70 år den 22 april 
 
STORT GRATTIS till Er! 
 

 
 
 
PÅSK 
Snart dags att fira lite PÅSK! Vara lite ledig 
och ladda batterierna. Hoppas på lite 
vårvärme och utevistelse! Äta god mat och 

njuta lite!! 

I normala fall så brukar vi ger er en lite 
Påskpresent till Påsk……..  
I år blir det lite annorlunda. 
Vi firar 60 år i år!!! Hurra Hurra!! 
Så i stället för Påskgodis blir det en 
jubileumsjacka.  
Det blir en liten vårpresent istället. 
 

Ni kommer få meddelande när det är dags 
att komma in och prova ut rätt storlek till 
vara och en av er. Ju snabbare ni är på att 
prova desto snabbar får vi jackorna! 
 
Hoppas ni har överseende med detta! 
 

Men, vi vill önska er alla en: 
 

 
 
 

Och en fortsatt bra vecka! 

 
Mvh Torbjörn, Göran och Mats 
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