ETT FAMILJEFÖRETAG I TREDJE GENERATION
Fiskhamnens Åkeri bygger på en stark drivkraft och ett stort engagemang. Företagets historia börjar med Alf
Johansson som föddes 1924 i det lilla samhället Brastad på Sveriges västkust. Redan i de tidiga tonåren visade
han sig ovanligt företagsam, då han på sommaren steg upp tidigt om natten och cyklade de 1,5 mil till Lysekils hamn
för att köpa fisk direkt från båtarna när de kom in. Han lastade sedan sina två trälådor på cykeln, en fram och en bak,
blötte tidningspapper som fick ligga över fisken, och påbörjade den tunga resan tillbaka mot Brastad.
Efter en tid till sjöss och en rad olika jobb var viljan att skapa något eget stark. 1958 kom han till Göteborgs fiskhamn
och startade sin verksamhet med att köpa upp överskottsfisk som han sålde till minkfarmar runt om i Sverige.
Så småningom uppstod efterfrågan i Fiskhamnen på snabbare och smidigare leveranser av färskfisk och det
införskaﬀ ades kyl- och frysfordon, vilket gjorde att en linjetrafik i Mellansverige grundlades. Även om företaget
har genomgått stora förändringar sedan Alfs tid, finns drivet och engagemanget kvar i väggarna och det är något som
såväl våra kunder som medarbetare märker.

DEN NYA GENERATIONENS ÅKERI
En spännande utveckling som har skett inom företaget är ökad prioritet kring miljöfrågor. Vi har ett stort engagemang
i att fordonsﬂottan ska hålla miljömässigt hög standard och på Göteborgs gator rullar en av stadens första
kylbilar med gasdrift för en kunds räkning. Mindre koldioxidutsläpp är målet och miljöansvaret vilar tungt på såväl
chauﬀ örer, åkare och leverantörer. Fiskhamnens Åkeri riktar ständigt blickarna framåt mot miljövänligare alternativ.

”Vi finns där du behøver oss, från Malmö i söder till Luleå i norr”

www.ststrailerservice.se

EN STOLT HISTORIA OCH LJUS FRAMTID
Fiskhamnens Åkeri har en lika ljus framtid att se fram emot som ett stolt förﬂutet att blicka tillbaka på.
Det har aldrig varit något mål att växa och expandera, utan det har snarare blivit resultatet av viljan att
göra ett bra jobb och att kunna erbjuda kunderna den service de förväntar sig.
Vilket har gjort att företaget stadigt har växt i takt med våra kunder.

SKICKLIGA OCH SERVICEINRIKTADE MEDARBETARE
Vi på Fiskhamnens Åkeri är mycket stolta över våra medarbetare. För ett framgångsrikt arbete i ett serviceyrke som
vårt är personalen den främsta resursen. Kompetenta och trygga medarbetare leder till nöjda kunder, vilket är något
vi alltid strävar efter.
Det personliga engagemanget och den höga kvaliteten har alltid varit våra kärnvärden.
Idag är vi 45 medarbetare, 15 i Stockholm och 30 i Göteborg.
Av dessa 45 medarbetare arbetar 35 som lastbilschauﬀ örer.

ERBJUDER KOMPETENS OCH ERFARENHET
I navet på företaget sitter våra kompetenta transportledare som tar emot beställningar, planerar och styr
trafiken för att era varor skall komma fram på rätt plats i rätt tid.
Som oberoende aktör innebär direktkontakten mellan transportledare och kund att vi kan serva våra och
era kunder på bästa sätt.

TRANSPORT AV KYL- OCH FRYSVAROR
Fiskhamnens Åkeri har en lång och gedigen erfarenhet av livsmedelstransporter. Vi arbetar alltid aktivt för att
leverera förstklassiga varor i tid. Tack vare vår långa erfarenhet, höga kompetens och ﬂexibilitet är kunderna alltid i
trygga händer. Vi är på rätt plats i rätt tid och som en oberoende aktör med ett väl utbyggt linjenät kan du som kund
alltid känna dig trygg med oss.
Genom att välja oss som transportpartner kan ni försäkra er om hög kvalitet och tillförlitliga transporter.
Vi ﬂyttar på runt 70 000 pall, 20 000 ton livsmedel och utför över 100 000 uppdrag per år.
En av våra verkliga styrkor är att vi kan erbjuda daglig trafik i egen regi mellan Göteborg och Stockholm
med egen distribution i bägge städer.

SAMARBETEN MED LOKAL ANKNYTNING
På utvalda orter samarbetar vi med partners som har en lokal anknytning för att kunna erbjuda bästa service
till slutkund. Vi tror på att etablera långsiktiga relationer med pålitliga samarbetspartners.
Allt för att kunna erbjuda er och era kunder så bra service som möjligt.

Företaget grundades 1994. Vi trafikerar Mellansverige, från Söderhamn i norr
till Motala i söder, Örebro i väst till Stockholm i öst, 2-3 turer varje vecka med
turbilar åt alla håll, och har kyllagret i Västerås som utgångspunkt.
Vi sysslar med kyltransporter, kyllagerhantering och kyllogistik som huvudsak,
men har även varmlager samt kallager. Vi åtar oss även lagerhållning med
kundplock och utkörning, även långtidslager. 500kvm kallager samt 500 kvm
varmlager med 6 m takhöjd.
Se hemsida för mer information, eller ring: 070-438 42 80.

FISKHAMNENS ÅKERI I GÖTEBORG
I hjärtat av Göteborgs fiskhamn ligger åkeriet med kanske branschens vackraste utsikt.
Hit anländer varor från övriga Sverige, Danmark, Holland och Norge dagligen för vidare distribution ut i hela Sverige.
Med egna bilar levererar vi under dagen det som anlänt under natten, för att sedan hämta in varor som skall avgå
med fjärrbilarna på kvällen. I fiskhamnen är det ett ständigt ﬂöde av gods och livsmedel dygnet runt.

Vår verksamhet består av ett starkt koncept med erbjudande
inom transport-, maskin- och logistiktjänster.

BoxMover

Transport – spedition – Logistik

www.boxmover.se

GDL Transport AB
Torvingegatan 20, 582 78 Linköping
Terminal Roxtorpsgatan 3, 582 71 Linköping
013-35 54 00 · www.gdl.se · info@gdl.se

FISKHAMNENS ÅKERI I STOCKHOLM
Sedan 1999 har Fiskhamnens Åkeri haft en fast utgångspunkt för distribution av livsmedel i Storstockholm.
Vår lokal ligger strategiskt placerad i Jordbro industriområde strax söder om Stockholm.
Här finns femton dedikerade distributionsbilar som levererar och hämtar in varor i Storstockholm med omnejd.
Arbetsdagen börja 04:00 med sortering och ruttläggning av varor som ankommit med fjärrbilar under natten.
Det krävs god logistik och rutinerade medarbetare när varor till mellan 200 och 400 restauranger och butiker ska
levereras i god tid före lunch. Lokalen används inte enbart till distribution av ankommande gods,
utan vi kan även vara en pålitlig och personlig partner när det gäller fjärravgångar från Stockholm ut i landet.
Vi hämtar in, bokar och lastar era varor på fjärrekipage som avgår från Stockholm.

TR ANSPORT & L ASTBILSCENTER

www.kihlstroms.se

414 58 Göteborg
Cementvägen 34
136 50 Haninge
010 1958 010
info@fiskhamnens-akeri.se
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