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En stark norrländsk åkerinäring
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Stöd för god lönsamhet och
långsiktig bärkraft
Sveriges Åkeriföretag är den svenska åkerinäringens branschorganisation. En av de regionala föreningarna är Sveriges Åkeriföretag Norr, som verkar i de fyra nordligaste länen (mer än hälften av
landets yta). Här organiserar vi en mycket stor majoritet av de åkare i regionen som transporterar
råvaror, förser samhället med förnödenheter eller arbetar med anläggning och vinterväghållning.
Som en del av Sveriges Åkeriföretag arbetar vi för en sund och lönsam utveckling av våra medlemsföretag.
De får det stöd och den hjälp som behövs för att kunna bedriva en seriös och laglig verksamhet och att bli
ännu effektivare företagare.
Sveriges Åkeriföretag Norr hjälper medlemmarna att hitta rätt bland ständigt nya lagar och regler. Vi
erbjuder också medlemsföretagen utbildning inom ekonomi, datakunskap, styrelsearbete och andra områden. Som medlem har man också tillgång till en mängd medlemsförmåner, bland annat rabatter på produkter och tjänster.
Sveriges Åkeriföretag Norr är de norrländska åkarnas gemensamma röst när det behövs extra tyngd
bakom orden. På så sätt kan vi förbättra villkoren för medlemsföretagen och för hela den svenska åkerinäringen. Rent konkret innebär det att:
• Vi arbetar proaktivt med opinionsbildning och lobbying.
• Vi bevakar och riktar uppmärksamheten på näringens trafikintressen och
politiska intressen.
• Vi är drivande i miljö- och trafiksäkerhetsarbetet.
Vision

Stolta och lösamma åkeriföretag på en sund och attraktiv marknad.

Wist Last & Buss, med 22 anläggningar i Sverige
och Norge är vi Nordens största återförsäljare av
Volvo lastbilar och bussar.

Skellefteå 0910-73 86 00 Malå 0953-107 41
Östersund 063-14 94 65
Umeå 090-17 95 00
Gällivare 0970-69 93 00
Lycksele 0950-59 42 20 Sollefteå 0620-26 74 30 Strömsund 0670-29 10 90 Örnsköldsvik 0660-30 67 70 Kiruna 0980-39 84 00
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Vi agerar på bred front
När politikerna fattar beslut som påverkar åkerierna är det viktigt att de har kunskap om
branschen och vet vad näringen står för. Sveriges Åkeriföretag Norr bevakar alla frågor som
berör åkerinäringen, till exempel förslag på ändrade fordons- och vägskatter, nya regler och
krav på näringen. Vi bedriver opinionsbildning och lobbyarbete mot myndigheter och andra
organisationer för att informera om åkerinäringens villkor och förutsättningar. På så sätt kan
de beslut som rör branschen bli så harmoniserade och anpassade att de underlättar för fri
konkurrens på lika villkor.
Regelverk och lagar i mängder både begränsar och skapar möjligheter. Krav på effektivitet,
kvalitet och miljö sätter ytterligare press på en bransch där tuffa upphandlingar och hård
konkurrens bestämmer villkoren. Den enskilda åkeriföretagaren måste hålla sig informerad
för att dra nytta av framtidens möjligheter – och undvika farorna. Sveriges Åkeriföretag Norr
satsar stort på att bevaka utvecklingen inom alla viktiga områden. Miljö- och trafiksäkerhet
har hög prioritet för branschen.

Frigör tid för
analys och
planering.

Allt om din personal i ett system!

Chauffören
knappar digitalt
in sin arbetstid
m.m.
Arbeta i transPA
oberoende av var

TransPA är ett branschutvecklat personal- och lönesystem
speciellt framtaget för transportbranschen. För dig som strävar
efter en effektivare och mer förenklad hantering av tidrapportering
och personalfrågor. Hör av dig så berättar vi mer!

Anna, Anders och Stig-Arne
Tel. 0524-48 00 10 www.transpa.se
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Blickarna är riktade mot framtiden
Sveriges Åkeriföretag Norr har koncentrerat sina resurser till följande framtidsfrågor:
Utveckling

För att främja utveckling i företagen bedrivs kontinuerligt
en omfattande fortbildning, som hela tiden anpassas
för att möta kundkrav och regelverk. Framtidens
åkare – den nya generationens åkare – är avgörande för branschens överlevnad. Vi lägger
särskilt fokus på ökad lönsamhet inom
branschen.

Medarbetare

Företagsklimat

Samstämmiga rapporter talar om fler
landsvägstransporter under överskådlig tid. Antalet utbildningsplatser
måste hålla jämna steg med den
stigande efterfrågan på yrkeschaufförer. Sveriges Åkeriföretag Norr är
representerat i olika sammanhang för
att uppdatera och förnya utbildningar
för åkeriföretag och möta framtidens
krav från olika kundgrupper.

Sveriges Åkeriföretag Norr vill skapa en
plattform för branschen att driva företag
under sunda former. Vi arbetar aktivt med
förbättringar och reagerar mot försämringar för att på så sätt stärka företagsklimatet för medlemsföretagen.

Lastbil - Tåg - Sjö i effektiv samverkan
– kommersialisering av infrastruktur
•
•

Consultor - kommersialisering av infrastruktur - utvecklar intäktsbringande affärsmodeller för kombiterminaler och kombinerar dessa med praktiska pilotcase (medverkar till de första affärerna)
Åkarnas godsflöden är basen för ökad kombitrafik och kommersialisering av kombiterminaler och hamnar.

Kontaktperson:

•
•

Vi upprättar affärsmässiga godsflödesundersökningar, marknadsundersökningar, för såväl regioner som företag.
Vi har medverkat till nya affärer för åkare, nya godståglinjer, flera affärer i terminaler och etableringar av såväl
logistikföretag som vanliga företag inom exempelvis sällanköpshandeln.

Företagskonsult Lars Köhler AB • Rådhusesplanaden 12, 903 28 Umeå • Telefon +46 90-12 85 90 • Mobil +46 70-554 51 80 • Lars.Kohler@Consultor.se • www.consultor.se
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Förmåner som gör skillnad
Försäkringar

Rabatter

Medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Norr har möjlighet att
teckna olika försäkringar till fördelaktiga priser. Utöver olycksfallsförsäkring, Åkarnas gruppförsäkring och Åkarnas sjukvårdsförsäkring kan våra medlemmar teckna privatförsäkring
hos våra samarbetspartners.

Vi har mycket bra rabatter när det gäller telefoni med Telia och
Telenor. Medlemmar har personbilsrabatter vid köp av Toyota,
Mercedes-Bentz och Volkswagen samt rabatterade priser på
diesel och bensin genom vårt avtal med Statoil, m.m.

Information
Rådgivning – Juridisk hjälp

Samtliga åkeriföretag som är medlemmar i Sveriges Åkeriföretag
Norr har rätt till 60 minuters kvalificerad affärsjuridisk rådgivning/konsultation per kalenderår.

• Norråkar’n – lokal medlemstidning som utkommer
fyra gånger per år.
• Svensk Åkeritidning (12 nummer per år).
• Åkerihandboken (årlig utgåva).



Utbildnings- och konferenscenter
Skräddarsydda uppdrags- och fortbildningar.
Yrkeshögskola och vuxenutbildningar inom
transport, logistik, anläggning, fordon och trafik.
Vi kan transportutbildningar!

LIL JASKOLAN
VÄNNÄS

GYMNASIUM

www.liljaskolan.se 0935-146 00
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Utbildning skapar starka företag
Kompetensutveckling är en investering. Syftet med våra
utbildningar är att stärka våra medlemmars konkurrenskraft och stödja vår vision ”Stolta och lönsamma åkeriföretag på en sund och attraktiv marknad”. Här följer
några av Sveriges Åkeriföretags branschanpassade
utbildningar:

Eget på väg – kurs för blivande åkare

Yrkeskompetensbevis (YKB)

Företagarskolan – ledarskapsutbildning

Från och med hösten 2009 är det obligatoriskt med grundutbildning för yrkesförare som kör tung lastbil. När den är
avklarad erbjuder Sveriges Åkeriföretag kommande fortbildning, med tyngdpunkt på trafiksäkerhet, förarens säkerhet och
bränsleförbrukning.

Företagarskolan är Sveriges Åkeriföretags flaggskepp för
ledarutveckling. Utbildningen omfattar ledarskap, personlig
utveckling, företagsutveckling, affärsstrategier, förhandling,
marknadsföring, ekonomi och juridik.

Inför starten av ett företag är det nödvändigt att känna till
vad som gäller kring ansvar för fordon, anställdas arbetsförhållanden, företagets juridiska agerande och den affärsmässiga ledningen. Kursen går igenom EU-direktiv och aktuella
lagar, förordningar och föreskrifter.

Transportekonomi
Stanna, titta, vinka

Det är namnet på vår kampanj kring barn, lastbilar och trafiksäkerhet. Barn i årskurs 1–3 får bland annat träffa en lastbilsförare, som kommer till skolan med sitt fordon. Barnen får lära
sig hur man ska uppträda kring ett stort fordon.

Sveriges Åkeriföretag Norr har avtal med Ahlgrens Advokatbyrå i
Umeå. Avtalet innebär att Du som medlem hos Sveriges Åkeriföre-

En långsiktigt god lönsamhet är ryggraden i företagandet.
Deltagarna som läser transportekonomi får verktyg för att
skapa en tydlig struktur kring kostnader och lönsamhet.
Vårt kalkylprogram, SÅCalc, gör det enkelt att mata in
relevanta uppgifter för attt kunna beräkna transportkostnader.

Vi kan färdskrivare

tag Norr har rätt till en grundläggande affärsjuridisk rådgivning max
en timme/år gratis.

För mer info gå in på www.ahlgrens.nu
eller ring 090-77 83 10

08-15 44 00 • info@stoneridgenordic.se
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Hälsa och trafiksäkerhet är
framgångsfaktorer
Yrkesförarnas arbetssituation är väldigt krävande. Stillasittande förararbete i stressig trafikmiljö kombinerat med svaga hälsofrämjande insatser kan leda till sjukdom. Genom att
arbeta förebyggande hjälper vi företag att locka kunder såväl som kompetent arbetskraft.
Trafiksäkerhet räddar människoliv, men det medför också minskade kostnader för bränsle, gods
och fordonsskador. Sveriges Åkeriföretag Norr arbetar utifrån en helhetssyn där trafiksäkerhet
omfattar allt i ett åkeriföretags verksamhet; ekonomi, personalpolitik, underhåll, beteende på
vägen och arbetsmiljöarbete.
Numera är det många åkeriföretag som dokumenterar arbetet och skriver ner det i form av en
trafiksäkerhetspolicy. På så sätt blir företaget mer attraktivt som arbetsgivare och kan
lättare rekrytera personal. Dessutom kan företaget bättre tillgodose transportköparnas krav på
trygghet och säkerhet.
Vi erbjuder åkeriföretagen att certifiera sin verksamhet. Sveriges Åkeriföretag Norr certifierar i
enlighet med den internationella ISO-standarden för miljö, arbetsmiljö, kvalitet och
trafiksäkerhet.

www.scaskog.com

Sveriges Åkeriföretag Norr har kontor i Umeå, Luleå, Härnösand och Östersund.

Välkommen att kontakta oss!

Elisabeth Wiklund
0611-175 39
elisabeth.viklund@akeri.se

Dick Sundberg
0920-149 74
dick.sundberg@akeri.se

Mats Andersson
090-13 22 62
mats.andersson@akeri.se

Härnösand: Nattviksgatan 6 • 871 45 HÄRNÖSAND
Östersund: Pedagogens väg 2 • 831 40 ÖSTERSUND
Luleå: Storgatan 11 • 972 38 LULEÅ
Telefon: 0771-16 10 00
Mail: infonorr@akeri.se
www.akerinorr.se
• Concept: JS Media Tools A/S • 5410 • www.jssverige.se

Lena Damstedt
063-12 70 81
lena.carlsson@akeri.se

Umeå: Storgatan 28 F • 903 21 UMEÅ

• Concept: JS Media Tools A/S • 5410 • www.jssverige.se

Carina Ahlfeldt (regionchef)
090-13 21 60
carina.ahlfeldt@akeri.se

