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PALLAR COOP 

Ni MÅSTE hämta ut bytespallarna på Coop DIREKT. 

Det är hopplöst att hämta ut dessa i efterhand. 

SKOGIS ÅKERI AB 

Numera sker omlastning enbart hos Skogis Åkeri 
AB i Alvesta. Blädingevägen 27 342 32 ALVESTA. 

(Alltså EJ på Sandahls) 

VERKTYG 

TACK för att du återlämnar lånade verktyg från 
verkstaden. De är till för lån för alla, därför ska de 
vara tillbaka på sin plats efter lån. Ligger det något 
lånat verktyg kvar i bilen vore det bra om det kom 
tillbaka till verkstaden 

ADR-utbildningen 

På decemberlönen kommer du som genomfört 
ADR utbildningen att få 12 timmars ersättning i 
form av timlön utbetalt. 

Utbildning Förarkortshantering 

Göran har genomfört en digital utbildning i 
hantering av Förarkort. Han tycker den var värd sin 
tid.OM någon av er skulle vilja genomföra en 
digital kurs-kontakta Göran. 

GRUDE 

En boende i Grude har hört av sig till oss om att det 
körs lite fort förbi Grude. Det vore bra om vi alla 
tog det lugnare förbi där. 

RADIO i BILEN 

För allas bästa. Om du ändrar inställningar på 
radion när du sätter dig i bilen, var snäll och sätt 
tillbaka till utgångsläget efter dagens slut. 

 

 

 

 

 

 

Ny ”Truckis” 

Vi Välkomnar Anders Johansson, vår nye 

truckförare. Han kommer närmast från GLT 
Herrljunga Träindustri, där han haft likvärdiga 
arbetsuppgifter. De flesta av er känner säkert igen 
Anders. Anders kommer även sköta om vår 
tvättanläggning. 
Nu kommer våra truckförare att arbeta lite skift 
framöver.  
 
Corona…. 
 
Vi kan inte slappna av från Coronaviruset än. 
Vi måste fortsättningsvis hålla avstånd, tänka på 
att tvätta händerna noga osv osv. Om du är 
vaccinerad och blir sjuk rekommenderar 
Folkhälsomyndigheten återigen att vi ska testa oss. 
Om du inte är vaccinerad och blir sjuk bör du 
absolut ta ett test. 
 
Jul och ledighet 
 
Har du tänkt att vara lite extra ledig i jul. Kanske 
har du semesterdagar kvar. Då är det hög tid att 
prata med Torbjörn och begära ledigt. 
 
Julfesten 
 
Vi räknar med att genomföra vår planerade Julfest 
den 11 december. Vi uppmanar alla att vara extra 
noga med avstånd och välja att stanna hemma om 
man har förkylningssymtom. Vi kan avstå från att 
hälsa i hand. 
Hjärtligt Välkomna den 11 december klockan 15,00 
till Liljebacken i Annelund, där vi har årets julfest! 
 
Ha en fin Första Advent! 
 
Ta det lugnt i trafiken! Ha det bra på vägarna! 

Torbjörn, Göran och Mats 
 
 
 

DU HAR VÄL ANMÄLT DIG 

TILL JULKLAPPEN DEN 26 

FEBRUARI 2022!! 
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