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Gefl eortens – ditt lokala mejeri

Tack för att du 
väljer lokal mjölk!

Vi på Gefl eortens hämtar 
mjölken från 132 gårdar inom 
en radie av bara 10 mil från 
mejeriet. Flera gånger i veckan 
besöker vi platser som Järbo, 
Barkhyttan, Månkarbo, Tärnsjö, 
Skärplinge, Hamrånge och 
Torsåker. För att nämna några.
    När du väljer att hälla upp 
färsk mjölk från ditt lokala mejeri 
i glaset, bidrar du till att vi kan 
behålla ett levande landskap där 
du bor. Du ger också människor 
i din närhet möjlighet att leva på 
sitt arbete. Det tycker vi är värt 
en hel del.

www.gefleortens.se

Swecon har försäljning av Volvoma-
skiner, komplett verkstad med re-
servdelsförsäljning och fyra service-
bilar i Gävle.

– Vi har en oerhört duktig personal 
i vår serviceorganisation som kun-
derna uppskattar, säger säljare Peter 
Sundin.

Volvo är marknadsledande på den svenska 
marknaden och maskinerna är kända för 
deras goda driftsekonomi och tillförlitlig-
het. Swecons sortiment av Volvomaskiner 
består av dumprar, hjullastare, kompaktlas-
tare, minigrävare, grävmaskiner och väg-
hyvlar.

Swecon i Gävle säljer även redskap av 
de stora tillverkarna Götene, ABL, Drivex, 
SMP, Indexator och Engon m.fl.

Tel: 026-54 63 68 • Fax: 026-54 63 66
peter.sundin@swecon.com

www.swecon.com

Rätt team 
i Gävle

Åkeri – ett framtidsföretag

Tel: 026-18 82 95 • Fax: 026-51 67 55
hans.norlund@akeri.se

www.akeri.se

Gävleborgsåkarna arbetar för att stär-
ka yrkesmässig trafik av gods på väg.

– Branschen står inför ett stort fram-
tida rekryteringsbehov och vi behöver 
fler elever på fordonsprogrammen i lä-
net, säger Hans Norlund vd sedan 1975.

Gävleborgsåkarna deltar i arbetet med att dels 
utöka antalet platser på fordonsprogrammen 
i Sandviken och Söderhamn, dels utöka den 
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

– Genom att utbilda etablerade förare till 
instruktörer och handledare får eleverna ti-
digt känna av mötet med verkligheten.
Åkerinäringens branschorganisation, vars 
främsta uppdrag är att främja näringens 
utveckling och tillvarata medlemmarnas 
intressen, har ett omfattande utbildning-
sprogram och medverkar bland annat till 
kompetensutveckling i branschen. Gävle-
borgsåkarna utbildar i exempelvis ecodriving 
och informerar i miljöfrågor samt att åkeri-
erna antar och arbetar efter en tydlig trafik-
säkerhetspolicy.  

Sammanslagning i tiden
Åkeribranschen är en mycket konkurrensu-

tsatt bransch, där beställarna ställer allt 
högre krav på kvalitetssystem och effektiv 
logistik. Det kräver rationaliseringar och 
kompetens som underlättas av större voly-
mer. Hans Norlund var därför inte förvånad 
över sammanslagningen mellan Truckcen-
tralen och Gefab för två år sedan. 

– Det intryck man får av Fraktcentralen 
idag är att det finns en stark stabilitet i or-
ganisationen som genererar framtidstro 
och ett positivt arbetsklimat.

Åkerinäringens betydelse för ett 
fungerande samhälle är viktig, 
menar vd Hans Norlund på 
Gävleborgsåkarna.

Viktig näring
Gävleborgsåkarna organiserar 500 företag 
med 1 500 enheter med en omsättning på 
2,5 miljarder inklusive sidoverksamheter. 
Direkt sysselsätter branschen 3 500 per-
soner i länet, därutöver är också åker-
inäringen viktig för kringverksamheter 
inom verkstads-, olje-, tillbehörs- och 
däcksbranschen. Lönsamheten varierar, 
men ligger i medeltal på fyra procent efter 
finansnetto.


