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Vår affärsidé är att, med stor flexibilitet och hög grad av service, samla upp så mycket gods som 

möjligt på så få mil som möjligt och transportera till ett begränsat område. Vi har koncentrerat oss till 

kunder där industrierna ligger samlade, därifrån hämtas gods och dit kör vi råmaterial. Lossning och 

lastning sker inom ett mycket begränsat område. Vår målsättning är att köra med absolut fulla bilar 

både vikt och volymmässigt. 

 

          POLICY FÖR MILJÖ ARBETSMILJÖ OCH TRAFIKSÄKERHET 

 
Verksamheten skall bedrivas med minsta möjliga påverkan av miljön, arbetsmiljö och trafiksäkerhet 

Utifrån vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt för oss. 

 

Grimsås Åkeri strävar efter att ständigt förbättra arbetet av miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet och 

alltid följa gällande lagstiftning. 

 

Grimsås Åkeri skall hela tiden hålla sig uppdaterade för att ta del av det aktuella utbudet på 

marknaden, samverka med medvetna partners och kunder samt ställa krav på de som Grimsås Åkeri 

ställer på sin egen verksamhet. 

 

För att leva upp till samhällets krav på att värna om miljön, arbetsmiljön och trafiksäkerheten har 

Grimsås Åkeri utverkat en långsiktig investeringsplan för inköp av lastbilar för att kunna köra i städer 

med miljözoner. 

 

Personalen utbildar sig inom miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. 

Personalen har förebyggande hälsovård. 

 

Grimsås Åkeris ägare ansvarar för att företagets policy gås igenom och uppdateras årligen och 

att alla känner till och förstår den. 

 

Baserat på policyn har bland annat följande mål ställts upp:  

 

*Alla billar som köps in ska vara av gällande Euro klassning. 

 

*Alla däck som köps in skall vara miljöanpassade. 

 

*Alla ordinarie chaufförer utbildas fortlöpande. 

 

*Alla ordinarie chaufförer genomgår hälsokontroll. 

 

Grimsås Åkeri värnar om en god arbetsmiljö och erbjuder medarbetarna friskvårdsaktiviteter. 

Vi kräver att våra chaufförer att alltid använda bilbälte och avser att skaffa handsfree-

utrustning i samtliga fordon.  


