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.

Välkommen till CEWE Däck
i Munka Ljungby
Din däckverkstad i Ängelholm! Vi är medlemmar i Däckpartner som är en
av Nordens största aktörer inom däckbranschen.
Öpperttider: Mån - Fre 07.00 - 17.00 | 0431-43 17 74
dackpartner.se/angelholm/cewe-dack-i-munka-ljungby

Vad vill du lasta?
Från vår depå i Ängelholm rullar 36 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 bygg-material under andra delar av året.
I trafikledningen arbetar Christer, Oscar och Kid.
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.

Trafiksäkerhetspolicy
Vår Ambition är att som yrkesmän vara ett föredöme i
trafiken och medverka till att trafiksäkerhetsmål uppnås
såväl för individen som för företaget och samhället. Med hjälp
av vår trafiksäkerhetspolicy ska vi göra vår vistelse bland
medtrafikanter säkrare och det är en självklarhet för alla i vår
organisation, såväl transportledare som chaufförer.

Miljöpolicy
Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att
ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför:
• Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos
alla anställda
• Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag,
leverantörer, myndigheter och organisationer
• Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
• Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att
beakta miljöpåverkan av det vi gör
• Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser
inom företaget

Personalpolicy
Vi ska vara ett företag som verkar för en god personalsamverkan.

Vi ska därför:
•
•
•
•

Jobba för ökad jämställdhet och jämlikhet
Respektera alla människors lika värde och förmåga
Sätta individen i första hand
Samarbeta för god hälsa och ett hållbart samarbete

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Åkerslundsgatan 7
262 73 Ängelholm
Tfn: 0431-36 53 80
info@ollepsakeri.se
www.ollepsakeri.se
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