Transport

och logistik av högsta kvalitet

Från vänster Clas Björk, Thomas Björk och Tobias Björk.

Professionella
transporter
Björks Åkeri är ett företag i fjärde generationen. Det ägs idag
av oss tre kusiner, Clas Björk, Thomas Björk och Tobias Björk.
Företaget har ett 50-tal anställda och är beläget mellan Kumla
och Fjugesta, tre mil sydväst om den stora logistiska knutpunkten Örebro. Vår huvudsakliga verksamhet utgörs av främst
distributions- och fjärrtransporter men också spannmåls- och
flistransporter.
Med mångårig och gedigen erfarenhet av åkeribranschen erbjuder vi professionella transportlösningar av högsta kvalitet.
Vår största styrka är vår flexibilitet och goda service.

ITS LOGISTIKPARTNER AB
Vi är en fullserviceaktör inom tredjeparts-logistik med 45000 m² lager placerade i
Åsbro och Hallsberg. Tack vare gedigen kunskap, ett nära samarbete och personlig
service kan vi erbjuda effektiva tjänster inom lagerservice, godshantering, distribution, dokumentation och tullservice.
www.itslogistik.se | 0582-884 50
2

Transport

och logistik av högsta kvalitet

Historia
Björks Åkeri grundades redan 1923 av vår farfars far Axel Björk, som var
smed. Han byggde en buss och transporterade sedan ortsbefolkningen runt
om i Fjugestabygden.
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Heltäckande
transportlösningar
Vi har en modern vagnpark bestående av 35 lastbilar, ett flertal
olika typer av släp, budbilar och en hjullastare.
Vår egen vagnpark i kombination med att vi hyr fordon och utrustning vid behov, gör att vi kan erbjuda alla typer av transportlösningar. Vi kan lasta och transportera ditt gods direkt till din kund,
vilket innebär många fördelar.
Du slipper omlastningar och terminalhantering, vilket dels är tidseffektivt, dels ger dig större möjlighet att påverka och ha kontroll
över din transport.

Vi har kranbilar i alla storlekar!
Vi lyfter och transporterar bodar, båtar och
byggmaterial m.m.

www.lyfton.se
019-12 60 20 • 070-337 02 99
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Rejmes Lastvagnar
- din helhetslösning

Örebro
Bettorpsgatan 4-6 019-30 17 66
Askersund Duvnäsvägen 2
0583-56 11 10
Lindesberg Bergslagsvägen
0581-76 23 10

Nyköping
Åkerbärsvägen 22 0155-20 95 50
Katrineholm Starrvägen 9
0150-34 97 34
www.rejmes.se/lastvagnar
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Effektiv organisation
Vi handhar vår egen transportledning. Det innebär att styrningen av våra transporter sker med största effektivitet, vilket
gynnar både dig som kund och oss som företag, liksom vår
miljö. Du som kund kommer i direkt kontakt med vår transportledning och får svar på frågor om just din transport.

Framgångsrika åkerier har duktiga rådgivare
Försäkring – Skadeförebyggande utbildning
Bättre premier
Säkra – där kloka får råd
Säkra Örebro Wadköping AB Per Widmark 070-541 01 32 per.widmark@sakra.se www.sakra.se/orebro
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Samarbetspartners
Vi samarbetar med en rad olika företag. Vi värnar om dem och värdesätter ett mångårigt samarbete högt. Vår
största samarbetspartner, sedan början av 1980-talet, är DHL.
Tack vare andra samarbetspartners kan vi bland annat även erbjuda tredjepartslogistik. Vi kan mellanlagra
ditt gods för att sedan transportera det till din kund.

Finansiera, placera, försäkra, betala,
juridiska och ekonomiska råd...
Vi hjälper dig att skräddarsy lösningen för just ditt företag.
• Telefon: 0585-817 00 • Hemsida: www.lekebergssparbank.se
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Pontus Björks Åkeri AB

www.bjorksakeri.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 10659 • www.jssverige.se

Pl.5131
716 91 Fjugesta
Telefon: 0585-260 08
E-post: info@bjorksakeri.se

