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KYLKSLÄPET 

Vid hemkomst med kylsläpet ska den alltid sättas 

på laddning. Kabeln hänger i kupolen, och ska 

hängas tillbaka där efter laddning. 

VID OLYCKA… 

Vid påkörning eller någon typ av olycka eller 
incident ska ni alltid ta bild på MORPARTENS skada. 
Skicka in bilden till kontoret. 
 
MÅLREDOVISNING 
 
Vad mäter vi för mål 2021? 

1. Utrullning. Målet är att det ska vara över 
60. Målet är att 50% ska uppfylla det 
innan årets utgång. 
Resultat: 
Kv. 1: 47% uppfyller målet 
Kv. 2: 49 % uppfyller målet 
 

2. Bortbroamsad Energi. Målet är att vi ska 
vara över 20. Målet är att 20% ska 
uppfylla målet 2021. 
Kv. 1: 16% uppfyller kravet 
Kv. 2: 19% uppfyller kravet 
 

Du kan följa hur du ligger till genom att titta på det 
mejlet du får från Add Secure löpande. 
 
 

LÖRDGAEN DEN 26 FEBRUARI 2022 
          = Årets Julklapp till dig!! 
 

Årets JULKLAPP till Dig från oss blir lite 

annorlunda! Efter ett år som varit väldigt speciellt, 

med restriktioner om att inte samlas i grupp, med 

restriktioner att inte träffas normalt tänker vi att vi 

vill ta tillbaka det normala med er och ha det 

trevligt med er en dag. 

Det var därför vi bad dig att spika in lördagen den 

26 februari 2022 på förra infobrevet! 

 

 

 

 

Som JULKLAPP i år vill vi bjuda dig på en resa till 

Falkenberg. Vi åker med buss dit. Gör ett stopp på 

vägen och fyller på hungriga magar. I Falkenberg 

har vi bokat in oss på Falkenbergsrevyn 

”Dubbeldosen”. Där väntar goa skratt! Efter 

föreställningen äter vi gemensam 2-rätters middag 

på Restaurang Gustav Bratt. Det blir en gemensam 

”God Julklapp” till oss alla! 

Det finns möjlighet att boka med sin respektive om 

man önskar det. Till ett självkostnadspris på 950 kr.  

Vi vill ha in din anmälan, och eventuell 

respektive, innan 10 december.  

I år blir det JULMIDDAG 

Vi har även glädjen att bjuda in dig och din 

respektive (samt hemmaboende barn) till en 

Julmiddag i år. Lördagen den 11 december slår 

Andreas på Liljebacken i Ljung upp dörrarna för oss 

och bjuder in till ett smakrikt JULBORD.  

Välkommen med din anmälan till oss på kontoret! 

TVÄTTEN 

Vi ber er att INTE skruva på doseringen till 

tvättmedlet. Det medel vi använder i tvätten är 

anpassat efter en viss dosering. Det innebär att 

smutsen INTE försvinner bättre för att man höjer 

doseringen. Tvärtom resultatet blir sämre. Om du 

är osäker på att det är fel dosering inställd, prata 

med Göran så hjälper han dig. MEN ÄNDRA INTE 

SJÄLV! Tack för det. 

 

 

 

VÄLKOMMEN ATT 

ANMÄLA DIG TILL DEN 11 

DECEMBER 

 

VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA 

DIG TILL DEN 26 FEBRUARI 

2022 
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FRAKTSEDLAR 

Ni som jobbat här ett tag vet om att sedlarna ska in 

så fort ni kommer in en sväng till åkeriet. Ju fortare 

sedlarna kommer in desto bättre. Glöm inte att 

notera bilens internnummer på sedeln. Lägg A-

delar i ”Första Sida facket” och B-delen i ”Kvittens 

facket”. När du lastat godset är det med stor fördel 

om du lägger in fraktsedelsnumret på ordern. 

Träna redan nu, för inom snar framtid kommer det 

bli obligatoriskt, på ett eller annat sätt. Är du 

osäker vilket nummer som ska läggas in?! Hör av 

dig, så hjälper vi dig. 

INFOBREVEN 

Det är väldigt svårt att nå ut med information till 

er. Det är också väldigt svårt att veta om ni tar del 

av den! Men vår uppmaning till dig är att LÄS dessa 

infobrev-vi skriver informationen för din skull. 

AMF 

Vi fick frågan! Vad är AMF som står på 

lönebeskedet! Väldigt bra fråga- kräver ett svar! 

Eftersom vi har kollektivavtal med Svenskt 

Näringsliv som i sin tur har avtal med Transport 

och Transportföretagen, så betalar vi in till din 

framtida pension i en s.k. Tjänstepension. Från 

staten får du den s.k. Allmänna Pensionen. 

Tjänstepensionen läggs ovanpå. Vilket ger dig lite 

mer i plånboken när du blir pensionär. Den här 

Tjänstepensionen som vi betalar in till heter 

”Avtalspension SAF-LO”. Företaget betalar in från 

den dagen du fyller 24 år. Beloppet som betalas in 

till AMF är baserat på en avtalad procentsats och 

beräknas på vad du tjänar in i lön. Det är det 

beloppet som presenteras på ditt lönebesked. 

BORTTAPPAT/TRASIGT FÖRARKORT 

Om du anmält ditt förarkort som borttappat eller 

trasigt hos Transportstyrelsen blir det direkt 

OGILTIGT. Du kan INTE använda det gamla kortet 

igen om du skulle hitta det. Du måste invänta ditt 

NYA förarkort och köra på remsa tills dess. 

 

 

 

 

VINTERSÄKRA DIG och BILEN 

Dags att vara förberedd för vinter. Se till att du har:  

✓ Hink eller liknande med salt/sand  

✓ Rätt däck 

✓ Varma kläder 

✓ Hela framlampor 
✓ Spolarvätska som tål kyla 
✓ Bra torkarblad 

 
 
NY HEMSIDA 
 
Vi har nämnt det tidigare. Vi har en ny hemsida på 
gång. Vi hoppas att kunna lansera den innan 
novembers utgång. Sandra, som är vår 
webbdesigner håller på att slutföra det sista. 
Tyvärr får vi inte till det med personalbilder. Vi får 
inte till det att praktiskt ta själva kortet Vi får tänka 
om och göra detta på ett annat sätt. Vi 
återkommer med hur. 
 
 

 
 
Som avslutning är det då bara att be dig boka in två 
viktiga datum: 
11 december klockan 15,00 
26 februari 2022 från klockan 11,00 

Samt att anmäla dig till dessa evenemang       
 
 

Ha det gott! 
Torbjörn, Göran och Mats 
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