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FraktCentralen i Gestrikland AB är en av de 
största transportaktörerna i regionen, med 
totalt 91 delägare. Företaget är idag välmå-
ende med god lönsamhet och rennomé. Som 
vd är det min uppgift att inte bara verka för 
att säkerställa denna position utan även leda 
utvecklingen framåt. Min erfarenhet säger 
mig att det som inte utvecklas, inom tid av-
vecklas.

Vår affärsidé är att erbjuda näringsliv och 
offentlig verksamhet i Gästrikland med 

omnejd transport- och maskintjänster där 
vår verksamhet ska kännetecknas av hög 
kvalitet, service och kompetens. Vi ska 
vara lyhörda och fl exibla då kundens behov 
styr våra lösningar.
Denna affärsidé är inte bara fi na ord utan 
ska konkret genomsyra hela vår organisa-
tion. Hur var och en av oss agerar har bety-
delse för bilden av hela FraktCentralen. Vi 
är ett bolag där alla delägare och medarbe-
tare ska förstå sin roll och känna delaktig-
het i företagets policy. 

Styrelsen för FraktCentralen har beslutat 
att undersöka möjligheterna till att kunna 
införa fordonsdatorer i fordonen. Detta är 
ett viktigt led i att effektivisera administra-
tionen och orderhanteringen i våra uppdrag. 
Vi, våra kunder och miljön är alla vinnare 
på att kedjan offert, order, utförande och 

fakturering sker så effektivt som möjligt och 
att utnyttjandegraden av våra fordon ökar. 
Genom att vässa våra affärssystem kan vi 
förbättra vår precision och bli ännu bättre på 
att ge våra kunder mertjänster som uppfölj-
ningar, redovisning av bränsleförbrukning 
med mera. Det gör oss mer attraktiva som 
samarbetspartners.

I min roll som relativt ny vd för FraktCentra-
len ser jag även ett behov av ökad fokusering 
på lönsamhet. Vi kanske inte alltid ska tänka 
volym. Med rätt riktig kostnadsbild, rätt kos-
tym och effektiv organisation kan vi leverera 
mervärden till våra kunder som kan öka 
lönsamheten i våra tjänster.

Konjunkturen är fortfarande god 
och det byggs mycket i regionen. 
Traditionellt så är transport- 
och anläggningsbranschen sist 
ut i en konjunktursvängning. Vi 
gör kontinuerligt omvärldsanaly-
ser och planerar strategiskt för att 
möta konjunkturförändringar, 
vilket vi är rustade för. 
Vi kan även se att Gävle 
hamns positiva utveckling 
och ökad miljöåtervinning 
är två affärsområden där 
vi kan fortsätta att växa. 
För att behålla våra kunder 
och skapa nya affärskon-
takter måste vi även yt-
terligare bredda vårt utbud 
av tjänster, antingen med 
fl er delägare med specia-
listfordon eller genom ökad investeringsvilja 
bland våra nuvarande delägare.

Kenneth Olsson
Vd FraktCentralen i Gestrikland AB

Våra kunder kan lita på oss

LEDAREN

Ett enat FraktCentralen, bestående av oer-
hört yrkesskickliga delägare och medarbe-
tare, har en viktig roll att fylla för att bidra 
till ökad tillväxt och välstånd i vår region.

Trevlig läsning!

Ännu en tidning från 

Vi förenklar din vardag

Företagsrådgivare Johnnie Daniels, Rickard Eriksson, Anne-Sofi e Westerberg och Anders 
Wikholm. Längst till höger kontorschef Pär Björn. På bilden saknas företagsrådgivare Sofi a 
Eriksson.

Privat: 0771-36 53 65
Företag: 0771-62 53 53

www.seb.se

Fakta SEB:

SEB grundades 1856 och är idag en av 
norra Europas ledande fi nanskoncer-
ner.

SEB har drygt 20 000 anställda i 20 
länder och har drygt 630 bankkontor 
varav en knapp tredjedel i Sverige och 
ytterligare en tredjedel i Tyskland och 
resterande i Estland, Lettland, Litauen, 
och Ryssland och Ukraina.

SEBs kunder är cirka 2 500 stora 
företag och institutioner, 400 000 små- 
och medelstora företag samt mer än 5 
miljoner privatpersoner.

SEBs huvudfokus fi nns i norra Eu-
ropa  Men banken har kontor i världens 
alla viktiga fi nanscentra. Från Paris till 
New York och Shanghai.

Vi lovar att din privatekonomi kan bli 
bättre. Annars får du 500 kronor.  Har 
du också eget företag fi nns paketlös-
ningar som gör din tillvaro betydligt 
enklare.

Hos SEB i Gävle skall kunden känna sig be-
kväm och uppmärksammad. 

För egna företagare kan vi ge en bra gro-
grund och vara en fi nansiell partner som vill 
ge kunden bästa tänkbara affärsstöd – hela vä-
gen från stressig vardag till visionär framtid.

- Vi har tydliga kunderbjudanden för små-
företagare oavsett om man driver enskild 
fi rma, aktiebolag, handelsbolag eller kom-
manditbolag. Flexibla paketlösningar som 
förenklar kundens vardag och förbättrar af-
färerna, säger kontorschef Pär Björn.

Besök kontoret på Nygatan 15 så får du mer 
information om våra tjänster för småföreta-
gare. 

SEBs kompetens din fördel
SEB följer sina kunder från loka till global 
nivå. Företagskunder har alltid tillgängliga 
kundansvariga som i sin tur har tillgång till 
bankens alla experter på företagsmarknaden. 

– Vi har erfarenheten, den lokala närvaron 
och den internationella spetskompetensen, 
säger Anne-Sofi e Westerberg, en av fem före-
tagsrådgivare i Gävle.

Bättre ekonomi eller 500 kr
SEB i Gävle vill ge dig bästa tänkbara fi nan-
siella stöd oavsett om du är egen företagare 
eller privatperson. Alla är personer unika och 
ska därför få unik uppbackning. För privat-
personer erbjuder vi en lönsam timme. 

Helen Beckman, privatmarknadschef, för-
klarar:

– Boka tid när det passar dig hos en av våra 
rådgivare och vi har en timme på oss att leve-
rera en bättre privatekonomi till dig, annars 
får du 500 kronor. Utifrån en checklista går vi 
genom kundens hela ekonomi. Förutsättningen 
är enbart att man inte fått privatrådgivning av 
SEB de senaste fem månaderna.

Bostadslån
Funderar du på en ny bostad eller fritidshus? 
Våra femton engagerade medarbetare i Gävle 
kan svara upp till dina förväntningar och hjäl-
pa dig med bostadsfi nansiering. På kontoret i 
Gävle är beslutsprocesserna okomplicerade och 
snabba. 
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Bäckis laddar för en ny säsong i NHL
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