Ett komplett transportoch entreprenadföretag

Renfors

– mycket mer än ett åkeri
Grunden till Renfors Åkeri AB lades redan 1927 när
Axel Lundqvist köpte den första droskbilen och
började köra i trakten. Sedan dess har utvecklingen
ständigt gått framåt och verksamheten drivs numera
av den tredje generationen Lundqvist.
Idag är vi ett komplett företag som erbjuder alla
typer av transporter, samtidigt som vi också utför
entreprenadarbeten. Denna bredd, tillsammans
med våra anställdas höga kompetens, har gjort oss
till ett av de riktigt välkända åkerierna i norr.
För Renfors Åkeri är yrkesskicklighet, servicekänsla
och entreprenörsanda tre ledord. Vårt mål är att
alltid kunna ge bra service och hitta kostnadseffektiva lösningar med god kvalitet. Till exempel
har vi en stor flexibilitet, med korta ledtider. Med
en runt 75 personer stark personalstyrka har vi
också kapacitet, även i form av en modern fordonspark, att ta oss an de riktigt stora uppdragen.

Något som vi på Renfors Åkeri brinner lite extra
för är omtanken om miljön. Till exempel är vi
miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kör våra
fordon med HVO-bränsle.

Tel: 018-14 58 00 • Fax: 018-14 58 04
info@jernspikar.se • www.jernspikar.se

En totalpartner inom
entreprenad och anläggning
Vår entreprenaddel växer och växer. Idag har vi flera tunga uppdrag som kräver bredd, vad gäller både maskiner och förarkompetens. Det kan handla om allt från enklare förbättringsjobb till
omfattande projekt vid stora industrier och gruvor. Vi utför VA-arbeten, fibergrävning, dränering,
maskinsopning, anläggning av gator och vägar, snöröjning och halkbekämpning.
Listan på vad vi kan göra kan utföra kan göras ännu längre. Berätta för oss vad du behöver hjälp
med så syr vi ihop den bästa lösningen. Vår kapacitet innebär att du som kund bara behöver oss
som partner, enkelt och smidigt.

Vänd er med förtroende till LEFAB
Vi släcker bilprovningens tvåor på släpvagnar

Släp
Skogsvagnar
Skogskranar m.m.
Anders Eriksson
0910-78 03 25 070-327 24 60
www.lefab.net

För oss är alla kunder lika viktiga. Därför kan
vi också hjälpa dig som privatperson om du
till exempel vill ha ett dike grävt eller ett lass
matjord levererat till tomten.

Ju svårare uppdrag, desto större
anledning att anlita oss!

Transporter
av alla slag
Renfors Åkeri utför alla typer av transporter, från
fasta dagliga transporter till tillfälliga uppdrag.
Den dominerande delen är bergstransporter åt
gruvindustrin. Vi är en av de ledande aktörerna i
Norrland, vilket vittnar om att vi både har fordonskapacitetet och kompetens att möta gruvföretagens
höga krav.
Specialtransporter är ett annat område vi utmärker
oss inom. Vi har nämligen en väldigt duktig och
erfaren personal som kan hantera allt tänkbart gods.
Högt, långt, brett eller tungt spelar ingen roll. Hos oss
är lasten i trygga händer och kommer fram hel och i
tid. På Renfors Åkeri har vi även utrustning, tillstånd
och kunskap att transportera farligt avfall.
Trafiksäkerhet är viktigt för oss, särskilt då vi tar
oss an avancerade transporter som kräver det lilla
extra. Därför är vi noga med att våra chaufförer är
rätt utbildade och uppdaterade med den senaste
branschinformationen. Vi genomför också extra
bromskontroller två gånger om året.

Egen verkstad
som ger snabb service
För oss är det självklart att hålla efter våra fordon och snabbt reparera om något går sönder.
Därför är en egen verkstad en klar fördel, både för oss själva och för våra kunder. Vi kan erbjuda
dig som kund korta stilleståndstider. Vår servicebil för fältreparationer är alltid redo att rycka ut.
Under tiden som reparationen sker kan vi dessutom snabbt hitta ett ersättningsfordon.
I vår miljöcertifierade verkstad arbetar kunnigt verkstadsfolk som utför allt från tyngre till akuta
reparationer. All service av våra fordon sker, enligt serviceplanen, på en märkesverkstad.

Dags för en bank som finns
där för dig i alla väder?
Som företagare vet du säkert att det enda som är konstant i tillvaron är
förändringar. Som Nordens företagsbank är vi en lika stabil som långsiktig
partner. Vill du också ha en bank som finns där för dig i alla väder?
Läs mer på seb.se/helaforetagaren

En egen verkstad är en klar fördel både för
kunderna och ur en rent företagsekonomisk
synvinkel.

Affärsstöd, utveckling, ägarskiften och
revision tillsammans med människor du känner.

www.valueandfriends.se

Renfors Åkeri ska erbjuda flexibla transportlösningar med minsta möjliga miljöpåverkan
samt på ett trafiksäkert sätt.

En genuin
miljöhänsyn

ISO 14001

Våra åtaganden ska utföras med minsta möjliga
miljöpåverkan och på ett trafiksäkert sätt. Den
här filosofin tar sig uttryck i olika former. Till
exempel har våra fordon sedan 2015 drivits med
HVO-bränsle, som reducerar koldioxidutsläppen
med upp till 90 procent. Och vi arbetar ständigt
med att optimera våra transporter, så att de
rymmer mesta möjliga volym och vikt.
Vi är också miljöcertifierade enligt ISO 14001
och samtliga förare är utbildade i ECO-driving
och safety driving. Dessutom är vi med i Sveriges Åkeriföretagares Fair Transport, där vi
skriver under på att följa ett antal åtaganden
som handlar om miljöhänsyn, trafiksäkerhet
och ansvar kring det egna företagandet.
Alla våra fordon är utrustade med alkolås.
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Sveriges Åkeriföretag är ett organ
för certifiering av ledningssyste
Swedish Association of Road Haulag
m.
e Companies is a Certification Body,
for certification of management
systems.

Härmed intygas att:/This is
to certify that:

Renfors Åkeri AB
Org nr 556350-2672

har ett ledningssystem för miljö
som uppfyller kraven enligt
SS-EN ISO 14001:2004.
has a environment management
system that fulfils the requirements
of SS-EN ISO 14001:2004
.
Huvudsaklig verksamhet: Transp
ortplanering, administration
och utförande av transporttjän
ster samt
övriga tjänster som tillhör uppdr
aget.
Principal activities: Transport
planning, administration and
performance of transport
and other services belonging
to the mission.
Certifikatets ursprungsdatum:/
The certificate’s origin dates:
2001-03-12
Certifikatet är giltigt till:/ This
certificate is valid until: 2018-0218
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