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Marknadsledande Trygg Hansa har 
haft ett gott samarbete med Sveriges 
Åkeriföretag sedan 1927. I maj förra 
året tecknades ett samarbetsavtal.  

– Nytt är att vi kommer att premiera 
trafiksäkerhetsmedvetna åkerier. Vi 
vill ytterligare uppmuntra dem som 
jobbar hårt för ökad trafiksäkerhet, 
säger säljare Kenneth Eriksson.

Avtalet med Sveriges åkares branschorgani-
sation ger medlemmarna förbättrade försäk-
ringsvillkor, snabbare service och rabatter 
även för privata försäkringar. 

Personliga besök
För Trygg Hansa är kontakten med kunderna 
viktig. Med de flesta befintliga kunder görs 
årsgenomgångar där försäkringsläget ses 
över. 

– Alla större kunder erbjuds personliga be-
sök för att se till att de exempelvis inte betalar 
för avställda fordon.  

Trygg-Hansa erbjuder sina kunder branch-
anpassade försäkringslösningar där föreläs-
ningar erbjuds och dialogen med åkeriföretag 
och lastbilscentraler fördjupas. Försäkrings-
bolaget har även speciellt utformade utbild-
ningspaket för kunderna.

– Vi är måna om en nära dialog med våra 
kunder, för att ha god insyn i vardagens vill-
kor för åkarna.

Trygg Hansas lojalitetsutveckling för åkare 
visar på stigande siffror vilket också syns i 
Trygg-Hansa ś marknadsandelar som ökar.
De flesta av FraktCentralens åkare har avtal 
med Trygg Hansa. 
 

Tel: 026-65 80 25 
(direkt Kenneth Eriksson)

Fax: 026-65 80 10
kenneth.eriksson@trygghansa.se

www.trygghansa.se

Trygg Hansa premierar ett gott trafiksäker-
hetstänkande. På bilden säljare Kenneth Er-
iksson med över 20 års branschvana.

Gott samarbete 
sedan 1927

Lindbergs i Forsbacka har sedan 1924 
fokuserat på säker och effektiv hante-
ring av järn- och metallskrot.

– Anläggning i Forsbacka har gått 
från stålverk till återvinningsverk – en 
utveckling i tidens anda säger, plats-
chef Conny Göransson. 

Att återvinna skrot till sekundärråvaror sparar 
stora mängder energi och är en av de mest 
samhällsnyttiga och miljövänliga verksam-
heterna i ett modernt samhälle.
För Lindbergs är kretsloppstänkandet inget 
nytt.

– Mottagningen av skrot är högeffektiv 
genom kontinuerlig vägning med samtidig 
radioaktivitetskontroll. Råvarorna analyseras 
till sitt metallinnehåll varefter bearbetning, 
lastning och lagring sker. Vi spar mycket tid 
för oss själva och chaufförerna på detta sätt.

Starkt kundfokus
Samarbetet med Fraktcentralen är omfat-
tande, inkluderat transporter och rivningar. 
Intransport och hämtning av skrotet sker så 
effektivt som möjligt.
Hög servicegrad till kunderna är företagets 
signum. Lindbergs tillhandahåller alla olika 
former av liftdumpercontainer, lösflak och 
mindre, även låsbara, behållare för metaller. 
– Containernas optimala storlek beräknas i 
kalkylprogram beroende på kundens material 
och årskvantitet för att minimera kostnad-
erna både för kunden och för oss, förklarar 
Conny.

Säker hantering
Skrotet lagras på ett säkert och miljöriktigt 
sätt:
• Metallskrot och säkerhetsskrot lagras under 
larm.
• Oljehaltigt material som spåner med mera 
lagras under skärmtak med slutet system för 
omhändertagande av skärvätskor och oljor.

Säker hantering av skrotråvara

Tel: 026-303 10
Fax: 026-303 20

forsbacka@lindbergs.se

Lindbergs i Forsbacka engagerade 
personal utför en mycket effektiv, 
säker och modern hantering av skrot 
vid den 55 000 kvadratmeter stora 
återvinningsanläggningen - utrustad 
med kranar, truckar och baklastare.

• Skrot som kan vara oljeförorenat hanteras 
på en 12 000 kvadratmeter stor betongplatta 
med en oljeavskiljare som tar 160 liter i mi-
nuten.

Fakta:

Lindbergs etablerades 1924 av Bror R 
Lindberg som tillsammans med sin far 
drev verksamheten med kontor och la-
ger i Stockholm Som familjeföretag i 
fyra generationer har företaget succes-
sivt byggt ut verksamheten med anlägg-
ningar i Forsbacka, Södertälje, Solna och 
Gävle. Huvudkontoret ligger på Nybro-
gatan i Stockholm. 

Lindbergs är kvalitets- och miljöcer-
tifierade enligt ledningssystemen ISO 
9 001 och ISO 14001.

Lindbergs köper järn- och metallskrot 
grossistmässigt över hela Sverige, fram-
för allt industrispill och rivningsmate-
rial. Samtliga stålverk i Sverige är före-
tagets kunder.

I företagets slogan ”Lindbergs – gru-
van ovan jord” uttrycks organisationens 
engagemang i kretsloppsfrågor och vik-
ten av att ta till vara på samhällets sekun-
därråvaror på mest effektiva och miljö-
riktiga sätt.

Vi kan bistå dig med allt inom lö-
pande redovisning, bokslut och 
deklarationer. Dessutom kan du 
få hjälp med löneredovisning samt 
råd och konsultationer. 

Vi är 35 medarbetare i Gävle. Med ett 
personligt engagemang samt en bred kun-
skap om den lokala marknaden fungerar 
vi som granskare, rådgivare och affärs-
utvecklare. Vårt tjänsteutbud utgår från 
– och utvecklas med – kundens behov.

Hinner du med din bokföring?*

Redovisningsservice i Gävle.
Besök oss på N Köpmangatan 12 B eller 
ring oss på telefon 026-457 05 00

www.pwc.com/se/gavle

*connectedthinking™

Andersson & Öberg
Advokatfirma

www.ao-law.se


