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GEFAB Gestri kefrak t AB och Tru ckcen-
tra len hade för ra året sina största om-
sättningar någonsin. Våra tjänster är ef-
terfrågade och vår markn ad växer. Med 
denna starka position i r yggen känns det
helt r ikt igt att sammanlägga våra verk-
samheter som mer har kompletterat än 
konkur rerat med varandra.

I Gästrikland har situationen varit den-
samma som i övriga Sverige, det vill  säga 
många små lastbilscentraler, som successivt 
gått upp i varandra.
   För GEFABs vidkommande så bildades 
det första GEFAB av Hofors LBC och Sand-
viken åkeri AB den 1 april 1992. Sommaren 
1993 var det dags att utöka GEFABs resur-
ser med Gävle LBC ABs resurser, sprunget
ur före detta MOVAG. I den tappningen
fungerade GEFAB till  och med 2003.

Truckcentralen i dess nuvarande form kom 
til l under 1978 med ett tiotal medlemmar.
Under åren har denna brokiga skara entre-
prenörer växt till  cirka 40 medlemmar och

Vi stärker vår konkurrenskraft
har under de sista 5-6 åren dubblerat sin om-
sättning. Truckcentralens medlemmar sysslar 
med allt från maskin- och transportarbete til l 
baxning och ren personaluthyrning, mestadels 
inom industrin.

Den 1 januari 2004 blev vi FraktCentralen i 
Gestrikland AB med nytt huvudkontor i Gäv-
le samt lokalkontor i Sandviken och Hofors.
   FraktCentralen består 
av 105 delägare med 
250 fordonsenheter av
alla de slag. Merparten 
av fordonen körs av sin 
ägare, vilket borgar för
omsorg om kunden. All a dessa småföretag
til lsammans innebär en mycket stor kapaci-
tetsresurs för både små och stora uppdrag.
Urvalet av bilar och maskiner garanterar kun-
derna att FraktCentralen klarar det mesta.

Vi bygger mycket just nu, men det viktigaste 
som byggs är våra kontaktnät med olika part-
ners. Idag måste man kunna erbjuda heltäck-
ande lösningar, men vi har inte resurser att 
klara all kompetens och utveckling själva.
Därför söker vi aktivt samarbete och kunskap 
hos kunder, leverantörer och kollegor.

Även på milj ö- och trafi ksäkerhetssidan krävs 
att man arbetar aktivt, vil ket var en orsak till  
sammanläggningen. Det renderade en tjänst i 
den nya organisationen som miljösamordnare
på heltid som nu ska driva på vårt tidigare 
verksamhetssystem innehållande ISO-certi-
fi ering 9 001 och 14 001 samt väva in trafi k-
säkerhetsarbetet.

Kompetens är också en viktig bit i ett företags
utveckling. Många lever kvar i den tiden då 
yrkeschaufförers kompetens satt i bokstä-
verna på körkortet. För oss på FraktCentralen
räcker inte det. Kundservice, miljötänkande 
och trafi ksäkerhet är livsviktiga inslag i 

chaufförernas dagliga arbete. I samarbete 
med TYA (ett samarbetsorgan mellan ar-
betsgivar- och arbetstagarorganisationer i 
transportsektorn) och de lokala skolorna 
får eleverna sin praktiska utbildning, i våra 
åkerier, av utbildade handledare. Ett bra sätt 
att verklighetsförankra eleverna som samti-
digt kanske får in ett ben hos en framtida
arbetsgivare.

På datorsidan fortsät-
ter utbyggnaden. Vi 
har kommit ti ll  IT-ål-
dern för att stanna och 
det innebär ständiga 

förändringar i takt med att nya möjligheter 
blir till gängliga och gamla system tjänat ut.
Det är precis som i våra fall, både GEFABs 
och Truckcentralens system sjöng på sista 
versen. I och med sammanläggningen in-
vesterades det i det modernaste datasystem
IBS kan erbjuda.           Utbildning och
installation har genomförts under senhösten 
och sattes i skarpt läge när FraktCentralen 
gick igång. Vi hoppas mycket på det nya
systemet men något facit har vi inte ännu,
på någon månad.

Att skapa FraktCentralen och på sikt ut-
veckla företaget på alla fronter, nya som
gamla, hade varit en omöjli ghet utan den 
framtidstro och positiva attityd som fi nns 
inom företaget.
   Jag är stolt över att få arbete til lsammans 
med personal och åkare som vil l f ramåt,
som ställer upp dag och natt och för vilka
ingenting syns omöjli gt.
   Det tänkandet är synonymt med Frakt-
Centralen.

Kenth Malmström
                 VD
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SEB i Gävle vill ge dig bästa tänkbara 
fi nansiella stöd oavsett om du är egen 
företagare eller pri vatperson. 

– Förutom attrakti va studentpaket
har vi inga färdiga lösningar för  kun-
derna. Al la personer är unika och ska 
därför  få unik uppbackning, säger He-
len Beckman, pr ivatrådgivare.

Målsättningen är klar: hos SEB i Gävle skall 
kunden känna sig bekväm och uppmärksam-
mad. 

För egna företagare kan SEB ge en bra gro-
grund och vara en fi nansiell partner för bästa 
tänkbara affärsstöd – hela vägen från stressig 
vardag till  visionär framtid.

För privatpersoner erbjuder SEB sedan nyår 
en lönsam timme. 
Helen förklarar:

– Boka tid, när det passar dig, hos en av 
våra privatrådgivare och vi har en timme på 
oss att leverera en bättre privatekonomi för 
dig, annars får du 200 kronor. Utifrån en 
checklista går vi genom kundens hela eko-
nomi. Förutsättningen är enbart att man inte 
fått privatrådgivning av SEB de senaste fem 
månaderna.

Nära kunden
Funderar du på en ny bostad, ett sparande el-
ler ska du bara betala räkningarna? 
SEB:s femton engagerade medarbetare i 

Alltid rätt team 
för kunden. 

På bilden
Anne-Sofi e 
Westerberg 

(företags-
rådgivare), 

Sonja Landin
(kundrådgivare), 
Helen Beckman 

(li c.privatrådgivare)
 och Fredrik 

Ståhlberg 
(SEB Trygg Liv).

Kundtjänst: 026-54 48 00
Privatrådgivning: 026-54 48 21

Företagsrådgivning: 026-54 48 19
SEB Trygg Liv: 026-54 48 10, 026-54 48 05

www.seb.se

Ett  lönsamt samtal  med SEB

Gävle kan svara upp till  dina förväntningar 
och hjälpa dig inom alla slags ärenden.

– Vi månar om vår lokala närvaro i Gävle, 
där beslutsprocesserna är okomplicerade. Till -
sammans har vi gedigen erfarenhet och hög 
kompetens. Dessutom har vi genuint centralt 
stöd från banken, säger kontorschef Per-Ove 
Bäckström.

När GEFAB Gestrikf rakt AB och Truck-
centralen gick samman till  FraktCentralen

Bankaf färer när  du v ill , 
var  du v ill

Kom  ihåg att  du även kan gö ra din a 
bankärenden dyg net  runt på www .seb.se 

ell er via  telefon på 
020-365 365. 

var det SEB som fi ck förtroendet att sköta det 
fi nansiella stödet.

   Alla personer är 
unika och ska därför få 
unik uppbackning”


