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Familjeföretaget Rönngren 
Mark & Trädgård levererar 
allt från idé till färdig anlägg-
ning.

- Vi ser att allt fl er före-
tag anlitar våra tjänster och 
produkter, säger vd Anders 
Rönngren.

Rönngren Mark & Trädgård (tidi-
gare Gävle Markplanering) har 36 
års erfarenhet av trädgårdsanlägg-
ningar. Den erfarenheten uppskat-
tas av allt fl er på marknaden. Med 
Rönngrens som affärspartner blir 
det rätt från början.

- Vår konsultverksamhet anlitas 
allt mer av entreprenörer och offent-
liga beställare. Vi kan som experter 

Rönngren – din partner i gröna frågorRönngren – din partner i gröna frågor
i gröna frågor agera som designers, 
sakkunniga, kontrollanter eller be-
siktningsmän. 

Butik för amatörer och proffs
Företagets butik, med inspirations-
utställning på Kryddstigen 9, mark-
nadsför och säljer allt inom mark 
och trädgård, nu även med dräne-
ring och VA.

- Proffsmarknaden köper allt mer 
av oss. De uppskattar vår specialist-
kompetens inom trädgårdsområdet.

Stor trädgårdsanläggare
Rönngrens utför allt inom mark 
och trädgård och företagets park-
skötselsverksamhet, där företaget 
erbjuder mycket erfaren och kunnig 
personal, ser Anders Rönngren som 

Välkommen till butiken på Kryddstigen 9 i Gävle, önskar        
Niklas Wåhlander (säljansvarig butik), Anders Rönngren (vd) 
och Gunilla Welin-Brook (trädgårdsmästare).

ett område där efterfrågan är stor 
och kommer att växa. 

Nästa säsong öppnar företaget 
sin första butik i Uppsala. Även fö-
retagets webbutik växer. 

Rönngren Mark & Trädgård har 
idag ett 30-tal medarbetare och 
utför uppdrag för privatpersoner, 
kommuner, industriföretag, bo-
stadsrättsföreningar och fastighets-
bolag.

Tel: 026-18 36 30
www.ronngrens.se

Ulrica Andersson är Frakt-
Centralens miljö- och kvali-
tetsansvarige sedan ett drygt 
år tillbaka. Ett bevis på att 
företaget tar miljö- och kva-
litetsfrågorna på yttersta all-
var.

- Det handlar mycket om att 
ha ordning och reda och skapa 
goda rutiner.

FraktCentralen i Gestrikland AB 
skall alltid och med utgångspunkt 
från företagets egna resurser och 
förutsättningar, er-
bjuda företagets 
kunder transporter 
och maskintjänster 
som väl tillfred-
ställer kunders och 
myndigheters krav 
och förväntningar ur 
kvalitets-, miljö- och 
trafi ksäkerhetssynpunkt.

Utbilda och informera
Ur företagets verksamhetspolicy, 
tagen av styrelsen 2007, kan man 
även läsa att företaget löpande skall 
förbättra verksamheten ur kvali-
tets- och miljösynpunkt, genomfö-
ra mätbara förbättringar av tjänster, 
processer och rutiner samt utbilda 
och informera all personal samt 
delägare med anställda om sitt an-
svar i miljö- och kvalitetsarbetet.

Förarhandbok
Med utgångspunkt från det sist-
nämnda har FraktCentralen utbil-
dat all personal i företagets ”Förar-
handbok” – en framtagen skrift där 
allt från affärsidé, målsättningar 
och profi lering till farligt godshan-

Ulrica sätter FraktCentralen på skolbänken
tering, transportkrav och köror-
dersrutiner beskrivs i detalj.

- I maj genomförde vi utbild-
ningar för alla 91 delägarna och 
personalen. När vi träffas så här 
tillsammans kan vi vara tydliga i 
vårt budskap och det blir lättare att 
förklara vikten av våra miljö-, kva-
litets- och säkerhetsmål, förklarar 
Ulrica Andersson.

All ska dra åt samma håll
Ulrica betonar även det personliga 
mötet.

- Även om vi använder vår webb-

plats för internkommunikation så 
är det faktiskt så att inget slår det 
personliga mötet. Där kan vi nå 
ökad förståelse för vilka möjlighe-
ter och svårigheter våra chaufförer 
står inför. Det handlar om att vi alla 
skall dra åt samma håll. 

Att leva upp till och forma nya 
kvalitets- och miljömål handlar om 
att ta sitt ansvar som samhällsaktör 
men även en styrka vid upphand-
lingar och i slutändan ren affärs-
nytta.

Modern fordonspark
De fl esta fordonen inom FraktCen-
tralen är miljöklassade enligt nivå 2 
eller 3 och nästan alla kör på diesel, 
miljöklass 1.

- Vi har en modern fordonspark 
där våra chaufförer är väl medvetna 
om rutiner och hantering kring ex-

I maj genomgick 
FraktCentralens delä-
gare och medarbetare 
utbildning i företagets 
”Förarhandbok” där 
allt från affärsidé, 
målsättningar och 
profi lering till farligt 
godshantering, trans-
portkrav och köror-
dersrutiner beskrivs 
i detalj. Foto: Ulrica 
Andersson.

Ulrica, FraktCentra-
lens miljö- och kvalitets-

samordnare, mitt i det gröna.

empelvis farligt avfall. Vi jobbar 
hårt för att skapa bra rutiner för 
bränslerapportering för att effek-
tivisera bränsleförbrukningen och 
digitaliserad fordonskommunika-
tion minskar onödiga körsträckor.  

Årliga revisioner
Förutom att FraktCentralen ut-
sätts för miljö- och kvalitetsrevi-
sion varje år för att få behålla sina 
ISO-certifi eringar, kommer Frakt-
Centralens administrativa ledning 
i framtiden att utsätta företagets 
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åkare för internrevision – minst 
fem delägare per år är målet.

- Vi ska hela tiden utveckla vårt 
miljö- och kvalitetsarbete. Nu foku-
serar vi också på att systematisera 
vårt arbetsmiljöarbete med målsätt-
ning att även certifi era oss där för 
att i framtiden säkerställa att vi är 
ett företag där medarbetarna trivs, 
utvecklas och kan växa som perso-
ner.


