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Nytt växelnummer till SÅ
Fr.o.m. 1 juli har Sveriges Åkeriföretag
ett gemensamt växelnummer,
010-510 54 00.
Våra nya direktnummer är:
Patrick Magnusson, 010-510 54 13
Margareta Holmström, 010-510 54 14

Mittia i Ljusdal,
18 – 19 augusti
Du kommer väl och besöker oss på
Mittia i Ljusdal, 18 – 19 augusti. Vi
finns i monter C13 båda dagarna, och
utlovar ett intressant och omväxlande program.
Rikskonferens skog
Missa inte heller Rikskonferens skog 18 augusti
kl 10.00-12.00 med samtal om nya spelregler
för skogslogistiken. Deltagandet är kostnadsfritt.
Läs mer och gör din anmälan via länken nedan:
http://akeri.se/mittia

YKB

Arbeten på E4:an vid Uppsala
I mitten av augusti (vecka 32) börjar Trafikverket med
ett underhållsarbete på E4:an vid Uppsala. Vägen är
sliten och nuvarande betongmaterial kommer att
bytas ut mot asfalt. Syftet är att förbättra säkerheten
och framfarten på vägen.
Detta kommer att innebära trafikstörningar med en
förlängd restid för er som trafikerar sträckan. Den
beräknade byggtiden är ca 10 veckor (vecka 32 – 42).

Semester
Snart är det dags för semester, och regionkontoret i
Gävle har semesterstängt
v 29 – 31.
Patrick Magnusson har semester v 30 – 33 och
Margareta Holmström v 29 – 31.
Behöver ni komma i kontakt med någon inom SÅ
under v 30 - 31, ring då vårt centrala växelnummer,
010-510 54 00.
Gävleborgs Åkeriservice AB
Anita Hånell har semester v 29 – 30.

Följande YKB-kurser är inplanerade:
2017-08-26, Delkurs 2, Gävle
2017-09-02, Delkurs 3, Gävle

Eget på väg-kurser på gång

Sommarens vägarbeten

Gävle
16-19/10 + 23-26/10

Som vanligt kommer en hel del vägarbeten att
påverkar trafiken under sommaren. På E4, delen
Gävle Norr – Harmånger kommer avstängningar att
ske, utspritt på enstaka dagar, vilket resulterar i
omledning av trafiken.
Övriga planerade arbeten kan du läsa på Trafikverkets
hemsida, http://www.trafikverket.se/naradig/Gavleborg/sommarens-trafikpaverkandearbeten-igavleborgs-lan-2017/

Följande Eget på väg-kurser är inplanerade i vårt
närområde:

För mer information och anmälan:
www.akeri.se/utbildningar/eget-pa-vag eller kontakta
tfn. 010-51 00 400. Självfallet kan du också kontakta
regionkontoret i Gävle, 010-510 54 14.

Dra fördel av dina medlemsförmåner!
Som medlem i Sveriges Åkeriföretag har du en stor
mängd medlemsförmåner.
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Stockholm
2-5/10 + 9-12/10

Läs mer om dessa på
http://www.akeri.se/medlemsservice, där du som
medlem kan logga in för att få fullständig information.
Har du frågor kring detta, kontakta gärna Margareta,
010-510 54 14.

MaserFrakt och GMT går samman
Maserfrakt och GMT har beslutat att gå samman
inom det befintliga bolaget MaserFrakt fr.o.m.
1 januari 2018. Detta under förutsättning att
Konkurrensverket säger ja till affären.

Hälsning från ordföranden
Tiden rinner iväg och det är redan tre månader sedan
jag fick förtroendet att tillträda som ordförande för
denna fina förening. Under den här perioden har
styrelsen haft ett telefonmöte och ett ordinarie
styrelsemöte samt en hel del underhandskontakter
via telefon och mail. Jag även hunnit med att besöka
kontoret i Gävle, där jag fick en grundlig genomgång i
föreningens och GÅAB’s verksamheter.
Den 12 juni hade jag förmånen att bli inbjuden till SÅ’s
huvudkontor på Kungsgatan i Stockholm tillsammans
med övriga nya förtroendevalda från andra delar av
landet. Vi togs emot av VD Richard Gegö och vice
VD/ekonomichef Michael Bredberg. Richard berättade om hur SÅ arbetar med att förankra och förstärka
visionen ”Stolta och lönsamma åkeriföretag” och
betonar vikten av att vi alla förstår hur viktig åkerinäringen är och att vi inte ska vara försiktiga med att tala
om och stå för det. Kommunikationschef Erika
Svanström (som ju för övrigt var ordförande på vår
stämma i Orbaden) höll en engagerad och mycket
intressant information om hur SÅ arbetar med
kommunikation, påverkan och politiskt lobbyarbete.
Efter min första tid som ordförande kan jag konstatera
att vi har mycket ”muskler” i vår organisation, men
även svagheter som måste hanteras. Varje förening
har sina utmaningar lokalt, samtidigt som det finns
många branschunika frågor som är rikstäckande.
Hittar vi en fin avvägning mellan den lokala dynamiken och den centrala styrkan tror jag att vi kan få en
fantastisk utväxling.
Jag vill ännu en gång tacka för förtroendet ni gav mig
vid bolagsstämman och jag lovar att göra mitt allra
bästa för att bidra till föreningens framtida utveckling.
Har ni några tankar kring vilka frågor ni som
medlemmar önskar att vi i styrelsen skall fokusera
särskilt på den närmaste tiden så är ni välkomna att
kontakta mig.
I övrigt vill jag bara passa på att önska alla en riktigt
varm, skön och vilsam sommar!
Carina Jakobsson

Slutligen
tillönskas alla
en solig och
skön sommar!
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG GÄVLEBORG

Margareta Holmström
Tfn 010-510 54 14

