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Som tr ansportsälja re inom affärsområdet 
industri/ distri bution måste Kenneth Ber-
gendahl, til lsammans med transportl edar-
na Anders Nornholm och Ulf Södergren, 
ha koll på det mesta.

En väl fungerande organisation och logistik
kräver fi ngertoppskänsla, erfarenhet och
fl exibili tet. Kenneth, som själv började köra 
lastbil som tonåring för
sin fars åkeri, har gått 
den långa vägen och kan 
branschen men erkänner 
att det är viktig att hålla 
sig ajour med utveck-
lingen.

– En kontinuerlig kontakt med åkarna är
viktig, det är de som är specialisterna. Lika 
viktigt som att hålla en bra insyn i kostnads-
utvecklingen för att kostnadsberäkningar och

Transportledare
med koll

på trafi kfl ödet: 
Anders Nornholm

och Ulf Södergren.

Från snabbmat till  pappersmassa
offerter både ska attrahera kunden och gene-
rera stabilit et i företaget.

Logistiskt pussel
FraktCentralen transporterar allt i regionen, 
bland annat klädtvätt, skolmat, pappersmassa,
skrot och timmer. Bilar med fl akväxlare kan 
lätt skif ta gods. Ena dagen post, andra dagen

virke. Kenneth säljer 
uppdrag till  totalt 
80 fordon, de fl esta 
kör dock på längre
kontrakt och fasta
uppdrag.

– Dagligen dele-
gerar vi i genomsnitt

15 uppdrag, som oftast kommit in dagen 
innan. För att få effektiv lönsamhet tar vi oss
endast i undantagsfall an fjärrtrafi k. Vi ser 
gärna att vi kör fram och till baka samma dag, 

alltså jobbar vi mestadels mellan Sundsvall
och Mälardalen.

Returtransporter blir  allt vanligare. Om ett 
uppdrag ligger på 10 ton från Sundsvall, vet 
Anders och Ulf som transportledare, vad som 
skulle kunna fraktas norrut.

– Deras hjälp och kunskap om transportfl ö-
dena är ovärderlig. 

Bred verksamhet ger stabilit et
Bredden på uppdrag upphäver vissa bran-
schers nedgång i tid. Med sammanslagningen
med Truckcentralen vidgas åtagandet ytterli-
gare.

– Budbilar med snabba och korta uppdrag 
ingår numera i verksamheten, för att ta ett ex-
empel. Det känns bra att kunna erbjuda våra 
kunder ytterligare tjänster.

   FraktCentra len kan
transportera allt i regionen”

  Budbilar  med 
snabba och korta
uppdrag ingår numera 
i verksamheten

”

Kenneth Bergendahl, transportsäljare för 
distribution/industri  i Sandviken.

Tel:0650-948 55
info@staffare.se
www.staffare.se

IBS Sverige AB levererar ful l 
kontro ll  över bilarnas läge, last 
ombord, kostnader och intäkter. 
CockPit var namnet.

Fraktcentralen och Tankbilsbolaget har 
nyligen installerat CockPit som transport-
system. Fördelarna har varit fl era.

– Tack vare att CockPit är ett windows-
baserat system är det fl exibelt och mycket
användarvänligt, vilket ger en trygghet
för transportledarna. I CockPit ingår
även ett totalintegrerat ekonomisystem.
Att CockPit dessutom kan uppvisa ett
standardgränssnitt gentemot marknadens
alla mobila kommunikationslösningar 
uppskattas av kunderna, säger Adam Le-
wenhaupt, ansvarig för transportteamet på 
IBS Sverige AB.

Transp ort sys tem signerat  IBS
IBS-koncernen är en av världens största

leverantörer av affärssystem. I 20 år har 
man utvecklat det marknadsledande
Transportsystemet CockPit till sammans 
med sina kunder. CockPits effektivi tet
genererar besparingar.

– Det är kunderna som är experterna 
och som vet vil ka krav ett bra transport-
system ska uppfylla. 

Tel: 031-703 30 00   Fax: 031-703 30 70 
transport@ibs.se www.ibssverige.se

Kontorsleverantören i Gävle AB är 
släktf öretaget som fr amgångsrikt 
verkat i närmare 80 år. Det fi nns  
det fl era tusen goda skäl till.

Kontorsleverantören i Gävle erbjuder fö-
retag och privatpersoner 12 000 artiklar, 
varav hälften lagerhålls.

– Vi erbjuder produkter inom kon-
torsmaterial, trycksaker, dataprodukter, 
arbetsstolar, möbler, torkpapper, kontor-
spapper, kontorsmaskiner, ergonomipro-
dukter och säsongsprodukter, förklarar 
Lars Eriksson som till sammans med 
systern Birgitta äger företaget.
Kontorsleverantören står sig stark som 
en av 45 svenska företag i  grossistorga-
nisationen Nio Fem. Företagets kunder 
uppskattar Kontorsleverantörens goda 

Kontorsleverantören – även ledande på 
ergonomisk kontorsutrustning.

Familj eföretag på til lväxt

Tel: 026-12 51 33   Fax: 026-10 57 69
kontorslev@kl-gavle.com

www.kl-gavle.com 

service, breda sortiment, och snabba le-
veranser.


