
 

 

 

Information för vecka 44, 2018 

Denna vecka: Sakta men säkert, övrigt gods, logistikmässa  

Ny leverantör på gång in i samordningen 

Ett antal kommuner har Adlibris som leverantör för böcker, det vill säga läromedel 
och litteratur till bibliotek.  

I veckan genomfördes ett arbetsmöte för att implementera dessa varor i 
samordningen. Det blir det första avtalet inom Södertörns kommuner som avser 
böcker till bibliotek. Spännande och bra.  

Nu skall vi säkerställa att godset får korrekt märkning så leveranserna och dess 
innehåll kan hanteras enligt normal process. Detta arbete görs i samarbete med 
leverantören.  

   

 

  

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

Övrigt gods  

Leveransprecisionen för livsmedel har varit stabil och på god nivå under 
september och oktober. Däremot har servicenivån varit mer varierad när det 
kommer till övrigt gods.  

Vi har arbetat med Widrikssons i denna fråga och fortsätter göra så tills vi nått 
mål. Konkret går arbetet ut på att dels säkra inkommande gods till 
distributionscentralen (detta måste komma fram i tid för att leverans till 
beställande enhet ska bli bra), dels att säkra upp process och kapacitet.  

För att öka kapaciteten går Widrikssons över till att köra mer övrigt gods på tunga 
lastbilar (så klart EURO VI), något som ökar kapaciteten och samtidigt minskar det 
totala antalet använda lastbilar.  
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Vid frågor, ta kontakt med Olof Bohlin olof.bohlin@upphandlingsodertorn.se    

Utblick 

Logistikmässa och miljözon i Morgongåva 

Apotea, som har centrallager i Morgongåva, inför 2019 en miljözon runt sin 

verksamhet. Endast lastbilar med EURO VI kommer att släppas in på området. 

”Vad jag vet är vi det första svenska företagen att införa miljözon i anslutning till lagret”, 

säger Pär Svärdson (VD).  

Årets transport och logistikmässa går av stapeln i Göteborg nu till veckan. De 

flesta från logistikbranschen finns på plats och en hel del intressanta teman 

kommer diskuteras. Kika förbi om ni har vägarna förbi.  

     

 

 

Läs mer här: 

https://transportnytt.se/nyheter/paer-svaerdson-later-gamla-bilar-vaenda 

https://logistik.to/programs/nu-djavlar-full-fart-framat-hallbara-transporter/ 

 

 

 

Redaktion: Olof Bohlin (ansvarig utgivare) och Tom Ekström 
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