E T T M O D E R N T T R A N S P O R T - O C H L O G I S T I K F Ö R E TA G

OLSSONS ÅKERI
Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund.
Vår huvudsysselsättning är fjärrtrafik tillsammans med lageroch logistikverksamhet.
Miljö och kvalitetstänkande är viktiga kärnvärden som genomsyrar
hela verksamheten. Vi är sedan många år tillbaka ISO-certifierade enligt
ISO 9001 och ISO 14001.

Vårt starka koncept bygger i första hand på inrikestransporter och
logistik med en toppmodern fordonsflotta. Kombinerat med kvalitetsoch miljötänkande, erfarenhet, kunniga medarbetare och en ständig
ambition att utveckla verksamheten har vi alla förutsättningar att infria
högt ställda krav och förväntningar.
Inom lagerverksamheten, som omfattar varm-, kall- och avfuktade
lager, kan allt ingå från lagerhantering, inköpsfunktioner,
omplockning, kontroll, montering, sortering, leveransbevakning
och distribution med mera.
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Claes-Göran Olsson
Vd och ägare

På vägarna sedan 1929
– Familjeföretaget inne på fjärde generationen
Olssons bilar har rullat på vägarna i mer än 80 år. 1929 var året då hovslagare John
Olsson bestämde sig för att lägga hästskorna på hyllan och köpa sin första lastbil.
John Olsson hade en mycket god vän som var chef för Skövdeverken numera Volvos
fabrik i Skövde. Detta bolag hade tagit hem en order om att leverera motorer till Volvos
fabrik i Göteborg. Den gode vännen övertalade John Olsson att lägga hästskorna på
hyllan och istället köpa en lastbil. John Olsson nappade på detta och det blev starten
för Olssons Åkeri i Skövde. Olssons är därmed en av Volvos äldsta leverantörer.
Mycket asfalt har passerat under hjulen på Olssons bilar sedan dess. Idag är det
tredje och fjärde generationen som driver företaget.
Volvo har sedan starten varit Olssons största kund och uppdragsgivare. På senare
tid har även SCA kommit in som en stor kund. Andra stora uppdragsgivare är bland
andra LGT Logistics och Borgunda.
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Mariesjöterminalen
En toppmodern truck- och lastmaskinspark
Olssons ansvarar för driften av Mariesjöterminalen i Skövde sedan
våren 2013. En kombiterminal med stora ytor både inom- och utomhus.
Bästa läge intill Västra Stambanan, generösa öppettider och gott om
järnvägsspår. Allt detta tillsammans gör det till en mycket effektiv terminal.
Här hanterar vi i första hand skogsindustriella produkter för SCA:s räkning.
I uppdraget ingår lossning, lastning, spedition, hantering och administrativa tjänster.
En toppmodern truck och lastmaskinspark gör att terminalen kan hantera
det mesta av lastbils- och godsvagnsgods.
På Mariesjöterminalen förfogar vi över hela 12.000 kvadratmeter lager
inomhus, 18.000 kvadratmeter utomhusytor och kontorsytor på 550 kvadratmeter.
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Chaufförer

Fordon

Är du chaufför och har intresse av att ingå i
ett härligt team, är du välkommen att ta kontakt med oss. Våra transportledare skall kontaktas i första hand.

Vår fordonsflotta består till större delen av
toppmoderna skåpekipage. Detta för att
våra kunders gods och våra chaufförer skall
färdas förstklassigt. Vi har även mindre transportbilar för snabba bud- och expresstransporter. Vi förfogar också över ett antal
truckar och lastmaskiner.

Åkare / transportör
Är du åkare / transportör som är intresserad
av nya uppdrag? Välkommen att kontakta
oss.
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Samarbetspartners
Olssons samarbetar med en rad kvalitetsoch miljögodkända företag.
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Skövde Logistic Center
Vårt strategiska läge sparar både miljö och pengar
Genom etableringen inom Skövde Logistic Center har vi på Olssons fått stora delar av
vår verksamhet samlad under ett och samma tak, även om vi idag också finns etablerade
med lagerverksamhet på Mariesjöterminalen i Skövde.
Lokalerna på Skövde Logistic Center är toppmoderna och helt anpassade efter företagets verksamheter och kundernas krav. Med stora delar av vår trafik mot Volvo-bolagen
i Göteborg sparar vi både miljö och pengar genom det strategiska läget som Skövde
Logistic Center har, i direkt anslutning till väg 49 mot Skara och E20.
Skövde Logistic Center ger också många möjligheter till samarbeten och synergieffekter
med områdets övriga aktörer. För den som är i behov av en partner för rationella lager
och lagerhantering är Olssons och Skövde Logistic Center ett mycket bra alternativ.
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Miljö och kvalitet
Olssons var ett av de första transport- och
logistikföretagen i Norden, som blev kvalitetscertifierade enligt ISO 9002 i mitten på
90-talet. Detta gällde hela verksamheten,
allt från administration till transport.
Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO
14001. LRQA är vårt certifieringsorgan.
Läs mer om certifikatet på vår hemsida.
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Kontakta oss på Olssons åkeri
På våra kontor i Skövde finns vår duktiga administrativa personal
som styr och planerar våra transporter och lageruppdrag.
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Claes-Göran Olsson
VD
Telefon: 0500-44 51 94
Mobil: 0733-25 71 00
E-post: claesgoran.olsson@jog.se

Agneta Nelson
Ekonomi, fakturering, inköp
Telefon: 0500-44 51 93
E-post: agneta.nelson@jog.se

Mathias Olsson
Vice VD/Lageransvarig
Telefon: 0500-44 51 44
E-post: mathias@jog.se

Birgitta Johansson
Kvalitets- och miljöansvarig
Telefon: 0500-44 51 95
E-post: birgitta.johansson@jog.se

Tony Larsson
Ekonomiansvarig
Telefon: 0500-44 51 96
E-post: tony.larsson@jog.se

Anders Larsson
Transportledare/Personal
Telefon: 0500-44 51 92
E-post: olsson.transport@jog.se

Mikael Därth
Logistikplanering / Ekonomi
Telefon: 0500-44 51 42
E-post: micke.darth@jog.se

Jan Sjögren
Transportledare/Personal
Telefon: 0500-44 51 91
E-post: olsson.transport@jog.se

Micaela Eklind
Transportadministratör
Telefon: 0500-44 51 97
E-post: micaela.eklind@jog.se

Henrik Eriksson
Logistik/Mariesjöterminalen
Telefon: 0500-44 51 45
E-post: henrik.eriksson@jog.se

Ulf Johansson
Logistik/Mariesjöterminalen
Telefon: 0500-44 51 47
E-post: ulf.johansson@jog.se

Håkan Jinnestål
Logistik/Mariesjöterminalen
Telefon: 0500-44 51 48
E-post: hakan.jinnestal@jog.se
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Besök gärna vår hemsida

