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Julklappen till Falkenberg 

Vi hoppas innerligt att resan och 

julklappen till Falkenberg blir av. Det vi 

vet är att Covidpass kommer att 

krävas. Därför uppmanar vi dig som 

inte har det idag att se till att ladda 

hem/skriva ut ett Covidpass från E-

Hälsomyndigheten. Så här skriver 

Falkenbergs Revyn till oss: 

”Nu är vi i full gång med våra repetitioner inför 

premiären på Trettondagsafton i Falkenberg. Vi har 

redan bokat över 22 000 biljetter och totalt 

kommer närmare 170 grupper och 40 bussbolag 

besöka oss i vinter vilket är jättekul. Vi är med 

andra ord laddade till tusen för en riktigt rolig 

revysäsong. 

 

Nyligen tog regeringen beslut om att från och med 

1/12 införa vaccinbevis vid offentliga arrangemang 

med över 100 personer. Vi kommer självklart att 

följa dessa regler och kollar vår publik innan den 

går in i teatersalongen. För er som kommer i grupp 

så uppskattar vi om ni har informerat alla gäster i 

god tid så inte folk som inte har vaccinbevis följer 

med på resan till Falkenberg och blir stoppade. Vi 

kommer att scanna QR koden så det underlättar ju 

om gästerna har sitt vaccinbevis off-line på sina 

telefoner eller har med en utskrift på det. Det finns 

en blankett på Folkhälsomyndighetens hemsida 

som gästen kan fylla i för att få sitt vaccinbevis 

skickat till sig per post.” 

Nytt 2022 

2022 kommer vi att lansera 2 relativt 

stora nyheter. 

1. Ny Hemsida. Har vi tur kommer 

den att lanseras redan innan 

nyåret. Sandra har jobbat 

intensivt med den och det känns 

verkligen roligt att vi får en helt 

ny, modern och lättanvänd 

hemsida. Den speglar 

Sanfridssons Åkeri på ett tydligt 

sätt. 

2. Vi kommer att lansera en ny 

app. En egen app. Den kommer 

att innehålla mängder av 

funktioner som vi idag har i 

pappersform. Bland annat 

fordonspärmen,allt som finns 

under personalsidan på 

hemsidan. Länkar till billista, 

telefonlistor,beställning av 

arbetskläder, rapportering av 

händelse. Blanketter att fylla i , 

era truckkortsbevis mm mm.  

Vi har påbörjat arbetet med 

appen och kommer troligen att 

presentera och visa er mer 

utförligt på YKB utbildningarna. 

YKB 

Första lördagen i februari, första 

lördagen i Mars och första lördagen i 

April viker vi åt YKB utbildning. Som det 

ser ut idag så kommer vi gå fysiska 

kurser. 2022 kommer vi att gå delkurs 

3. LAGAR och REGLER. Då handlar det 

om kör-och vilotider, färdskrivaren, 

ekonomiska villkor samt övriga lagar 

som rör oss i åkerinäringen. 

Listor finns inne på 

transportplaneringen. Anmäl dig redan 

nu för att få den dagen som passar dig 

bäst. Max 30 stycken per dag. 



INFORMATION FRÅN 
ÅKERIET 

2021-12-21 

  
 

 

 

Fraktsedelsnummer 

Från och med januari ber vi dig att 

lägga in fraktsedelsnumret på ordern 

direkt i anslutning till att ni lastat. 

Exempel på sedlar som saknar 

streckkod= fraktsedelsnummer: 

Meritor Emballage lägg in det 9 siffriga 

numret som börjar med 8 

Galliker lägg in det första numret som 

börjar med B212 

UBAB lägg in det 5 siffriga numret som 

står längst upp i mitten på sedeln 

DSV/Jardler från Meritor lägg in det TB 

ID numret som börjar med B212 

Weber lägg in Delivery Note numret 

Benders lägg in Order/Lev.nr som 

börjar med 00 

Är du tveksam över hur du ska göra 

eller vilket nummer du skall lägga in, -

kontakta någon av oss på kontoret. 

COOP Pallar 

Vi är lite tveksamma till om 

informationen kring pallhanteringen på 

COOP gick fram ordentligt. MEN 

pallarna på COOP måste tas med 

direkt. 

 

 

TANKRAPPORT 

Vi får ibland fråga om det är viktigt att 

lägga in tankrapporten i 

fordonsdatorn! Svaret är enkelt: JA det 

är viktigt och ska alltid göras i samband 

med tankning. Är du osäker på hur 

man gör. Fråga! 

Almanackor 

Även i år kommer vi få ALMANACKOR 

av VOLVO. När de kommer, se till att 

du blir ägare till en. Skriv ner dina 

arbetstider, händelser mm i den. En 

bra vana! 

JUL och NYÅR 

Då har vi en stundande Jul och 

Nyårshelg framför oss. 

Vi hoppas att du får njuta och koppla 

av för en stund. Äta god mat och 

kanske hälsa på Tomten. Julen inträffar 

ju i år intill en helg, så vi får passa på 

att intensivvila oss så gott det går. 

Känn dig stolt över det du åstadkommit 

detta år. Vi är stolta över att ha dig i 

företaget, hoppas att du är stolt över 

ditt arbete! 

Vi Tackar för 2021 och önskar dig 

och de dina en God Jul och Ett 

Gott Nytt År! 

Göran. Torbjörn och Mats. 


