Information för vecka 45, 2018
Denna vecka: Check, Botkyrka, fastighetsboxens återkomst?

Stickprovskontroll genomförd
Under de besök vi gör hos kök på förskolor, skolor och äldreboende dyker det
ibland upp funderingar kring frukt och grönt. Det är en självklarhet att Södertörns
verksamheter skall få fin frukt och grönt oavsett leveransdag – denna vecka
genomfördes en stickprovskontroll.
Fokus låg på frukt och grönt från leverantören Grönsakshuset, kontroll gjordes på
ankomstdag till terminal samt leveransdag från terminal. Resultatet var
betryggande. Fint in till terminal, fint ut från terminal.
Temperaturen på livsmedelsflödet är en annan fråga som vi ibland får frågor
kring, vi passade därför på att kontrollera temploggar. Att livsmedlets temperatur
kontrolleras vid ankomst och avgång från terminal, samt loggas, kontrollerades.

[temperaturmätning av Widrikssons, resultaten loggas hos Widrikssons]

Vid frågor, ta kontakt med Tom Ekström tom.ekstrom@upphandlingsodertorn.se

Uppdaterad
För att lyckas med bra leveranser krävs ett och annat. Utöver bra ruttplanering
och serviceinriktade chaufförer måste även informationen om leveranspunkterna
alltid vara uppdaterad. Som en del av det förbättringsarbete som nu utförs för att
säkerställa kvalitativa leveranser till verksamheterna i Botkyrka gås nu denna
information igenom.
Detta var ett resultat av bra diskussioner med Botkyrka kommun där leveranser
med bristfällig upplevd service gicks igenom. Mötet resulterade i två huvudsakliga
åtgärder; uppdatering av kritiska register, samt fortsatt kvalitetsförbättrande
arbete tillsammans med Widrikssons.

Vid frågor, ta kontakt med Olof Bohlin olof.bohlin@upphandlingsodertorn.se

Utblick
Mässan som var och konferenser som kommer
En av frågorna på Transport och logistikmässan i Göteborg denna vecka var andra
former av hemleveranser. Bättre möjligheter till tidsoberoende leveranser till
hemmet är ingen ny fråga, men till synes het på nytt. Alltså, möjlighet att få
leveranser nära hemmet utan att behöva vänta hos ett ombud. Läs mer om detta
nedan.

[framtida fastighetsbox?]

På torsdag genomför Svenska miljöinstitutet (IVL) konferensen Hållbara
transporter i Stockholm. Klimatet är i fokus och vi är på plats.
Och just det, Åkeriföretagen nylanserar sitt initiativ ”Fair transport” som syftar till
hållbara transporter. ”Transportköpare som ställer krav och är måna om att deras
transporter håller måttet bidrar till en långsiktigt hållbar transportnäring.” Säger
Tove Winiger, hållbarhetsansvarig på Åkeriföretagen.

Läs mer här:
https://transportnytt.se/nyheter/ljuset-riktas-mot-fastighetsladan
https://www.ivl.se/hallbara-transporter-2018.htmlh
https://transportnytt.se/asikten-2/vi-vill-goera-det-laettare-att-vaelja-raett
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