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Strömstad kommun väljer Nilsson Bil 
AB i Skee när nya miljöbilar ska lea-
sas.

- Därmed reduceras koldioxidut-
släppen för kommunens bilar med 50 
procent, säger vd Peter Nilsson.

Strömstad kommun har ett 60-tal nya mil-
jöklassade fordon av kombimodellerna Golf 
Variant och Skoda Octavia, båda med eta-
noldrift som alternativ. Kommunen leasar 
enligt ett fullservicekoncept med Nilsson 
Bil AB.

- Utvecklingen av miljöklassade bilar går 
riktigt fort nu. Nästa generations drivmedel 
är kombinationen hybriddiesel, med exem-
pelvis skogsråvara som bas, kombinerat med 
el.

Vi levererade miljöbilarna

Strömstad kommun kör miljöbilar från Nils-
son Bil AB i Skee. Stora bilden en vit Skoda 
Octavia och lilla bilden en blå Golf Variant. 

Tel: 0526-499 00  •  Fax: 0526-499 01
info@nilssonbil.com
www.nilssonbil.com

Miljöarbetet är centralt för LBC Bohus-
frakt AB. Genom bättre avgasrening, 
sparsam körning, kontinuerlig förar-
utbildning och nyare bilare med bräns-
lesnålare motorer samt inte minst; väl-
planerade transportuppdrag, uppnås 
mindre miljöpåverkan i praktiken. 

-Vi uppskattas för vårt miljöarbete och kund-
kraven kring miljöhänsyn ställs oftare och tyd-
ligare, säger vd Joakim Jansson. 

LBC Bohusfrakt har varit huvudleverantör 
för transporterna vid byggandet av de snart två 
färdiga E6 etapperna genom Strömstad kom-
mun. 

-Strömstad är en viktig marknad för oss. Vi 
har som mest haft 12-15 fordon i trafi k dag-
ligen under arbetets gång. Det har varit an-
läggningsfordon, kranbilar, vattenleveranser, 

LBC Bohusfrakt satsar på 
miljövänliga transporter i norra Bohuslän

LBC Bohusfrakt har en mycket modern for-
donspark. På bilden åkeriägare Karl-Åke Ro-
sén och vd Joakim Jansson framför Karl-Åkes 
lastbil, som uppfyller utsläppskraven enligt 
Euro 5, det senaste inom avgasrening.

specialtransporter och asfaltbilar. Tack vare 
våra kompetenta förare som är lyhörda för be-
ställarnas krav och önskemål har det fungerat 
mycket bra. Kunden ska alltid kunna förvänta 
sig ett gott bemötande och ett professionellt ut-
förande av oss. 

LBC Bohusfrakts förare har såväl säkerhets- 
som miljöutbildningar, dessutom har våra for-
don bland annat alkolås och kameror som akti-
veras vid backning. LBC Bohusfrakt är sedan 
länge miljöcertifi erade enligt ISO 14001. 

Trafi ksäkerhet för barn 
LBC Bohusfrakts engagemang för miljön och 
trafi ksäkerheten innebär också att man påbör-
jat ett arbete för att stimulera ökad trafi ksäker-
hetskunskap för barn i åldrarna 8-10 år i Bo-
huslän. LBC Bohusfrakt delar ut refl exvästar 
och fonderar medel till kunskapsöverföring 
inom trafi ksäkerhetsområdet. På så sätt hoppas 
man på att minska antalet olycksfall. 

Starkt kundfokus 
LBC Bohusfrakts kunder är alla som någon 
gång har ett behov av att få professionella 
transporter utförda. Det kan vara allt ifrån 
privatpersoner, vägsamfälligheter, föreningar, 
organisationer, företag, kommuner ochmyn-
digheter. I vår lastbilscentral fi nner kunden ett 
brett utbud av fordon och utrustning, samt att 
vi även säljer grus, jord, kullersten, krossmate-
rial för all typ av anläggning och vägar.

KGH erbjuder gränslös kompetens...

KGH Customs Services har mer än 40 års erfarenhet och är 
specialister på tullklarering. Vi erbjuder våra kunder stor 
kompetens, hög tillgänglighet och kundanpassade lösningar. 

Tullhanteringen blir alltmer komplex, som en följd av den 
ökande handeln mellan EU och övriga världen. Som vi alla 
vet så förändras både marknader och regelverk kontinuerligt, 
detta gör att det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad.  

KGH är alltid uppdaterade på lagar, regler och förordningar. 
 Därmed kan du vara säker på att både dina avgifter och  
uppgifter till Tullverket är korrekta. 

KGH erbjuder alla former av tjänster inom förtullnings-
området, allt från export/import dokument till konsulttjänster 
och rådgivning.  

www.kghcustoms.com

KGH Redovisning har specialiserat sig på att hjälpa/lotsa
utländska företag in i Sverige via olika etableringsformer. 
Vår personal, bestående av auktoriserade redovisningskonsulter 
och diplomerade personaladministratörer, hjälper dig med regel-
verk om moms, personal och redovisning.

KGH Redovisning erbjuder kundanpassade lösningar inom:
- Löpande redovisning
- Fakturering
- Bokslut och årsredovisning
- Inkomstdeklarationer
- Löneberedning och personaladministration
- Företagsetablering 
- Konsultationer inom moms och gränsöverskridande handel

                        www.kghredovisning.com

Förenkla dina tullärenden med 
en lokal tullexpert 

En SRF-ansluten redovisningsbyrå till 
ditt förfogande


