Din last

		är vår kärnverksamhet

Tror du, precis som vi,
på god service och hög kvalitet?
Sedan 1968, när Olle Persson grundade vårt åkeri,
har vi sett att alla kunder har olika behov och mål
med sina transporter. För vissa är tiden avgörande,
för andra är det våra chaufförers kompetens, priset
eller kvantiteten. Vår flexibilitet i alla dessa olika
uppdrag är något av det som kunderna alltid uppskattat allra mest.

Vad vill du lasta?
Från vår depå i Ängelholm rullar ett trettiotal tippbilar varje dag, tjugo är egna och resten är åkare som
kör på vårt uppdrag. Vi levererar och hämtar frakter
av alla slag i hela Norden. Vi kör ingen linjetrafik utan
enstaka eller återkommande transporter åt dig dit du
vill. Vår verksamhet är säsongsvarierande. Under

skördesäsong blir kvantiteterna större och turerna
går oftare. Men det är inte bara spannmål, betor och
potatis i vår last, det är lika ofta vägsalt och byggmaterial under andra delar av året.
I trafikledningen arbetar Christer, Ann-Louise
och Sandra. De svarar på dina samtal och planerar
miljösäkra och effektiva transporter enligt bästa
rutt. Här får du alltid bra service och det är inte
för intet vi har fått smeknamnet Kvarten av en
av våra större kunder. Det hände ett par gånger att
det körde ihop sig och de behövde snabbt få bilar
till olika orter. Vi var där på en kvart! Servicen och
flexibiliteten löper naturligtvis ända ut till dig.
Det märker du när du träffar våra kompetenta och
trevliga chaufförer härifrån trakten.

I nya hjulspår
I december 2015 sålde Olles son Thomas åkeriet till oss. Vi har arbetat inom
åkeriet sedan 1991 så man kan säga att företaget är lika familjärt som alltid.
Christer ansvarar nu för trafikledning, fakturering och kundkontakter medan
Andreas sköter bilarna och driften. Ambitionen är att fortsätta företagets
stabila utveckling genom att sköta alla uppdrag lika väl och att utvecklas tillsammans med kunderna på samma sätt som vi alltid gjort.

Välkommen till oss!
Andreas, Christer och alla medarbetare.

Olle P:s Åkeri AB
Åkerslundsgatan 7
262 73 Ängelholm
Tfn: 0431-36 53 80
Fax: 0431-36 53 40
info@ollepsakeri.se
www.ollepsakeri.se
Kontoret är bemannat kl.07.00 – 17.00
Skanna QR-koden för att komma direkt till vår hemsida!

PRESKA AB

Vi är ett företag med högfrekvenssvetsning av PVC-vävar som specialitet

Tillverkning
av bl.a. lastbilskapell, flakskydd, presenningar, båttäckningar, poolskydd, draperier,
banderoller, överdrag, vindskydd samt många övriga vävartiklar.

www.orionforsakring.se

Reklamtexter
ombesörjes snabbt och till låga priser
Brunnbäcksgatan 26, 252 31 Helsingborg • 042-129 119 • Fax 042-129 116
www.preska.se

ALLT INOM DÄCK, FÄLG OCH FÖRVARING

CEWE DÄCK I MUNKA LJUNGBY – Mästaregatan 6 – Munka Ljungby
Tel: 0431-431774. Öppet mån-fre 7-17, lör 9-12.

CEWE DÄCK I MUNKA LJUNGBY

www.finnvedenslast.se
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Din oberoende partner
i företagsförsäkring

Reparationer
utföres av allt ovanstående. Även utbyte av plastrutor och dragkedjor i båtkapell
och husvagnstält.

