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Bra start på 2019
Vilken start vi har fått på 2019. Slutet av januari och början av februari kom det stora mängder

snö vilket innebar mycket jobb för de som plogar och kör snö. Vi vill därför tacka alla er för ett bra
jobb då ni ser  till att trafiken kunde flyta på så säkert som möjligt.

Företagsledningen utökas 
Från 1 januari 2019 utökas företagsledningen med Magnus Ländin och Anna Lundin

Nygren. Magnus Ländin träder in som Ekonomichef och tar över rollen e�er Gerth Palm som
istället får en roll som Senior Rådgivare i ledningsgruppen. Gerth kommer bland annat att arbeta
med försäkringar, projekt, avtalsfrågor, tvister och bolagsformalia. Anna Lundin Nygren träder in

som chef för den nya avdelningen A�ärssupport där de bland annat kommer att ha hand om
registervård, drivmedel, fastigheten på Morabergsvägen, avtalssamordning, fakturering,

kundreklamationer, ID06 och SSG. 

Trafikledningen  
En förändring har skett på trafikledningen Bygg & Anläggning i Södertälje. Maskinbordet som
tidigare har styrts av Linda Holmström, kommer nu istället Marcus Ekstrand att ha hand om.

Linda är kvar i företaget men finns nu på en tjänst inom avdelning A�ärssupport. Trafikledning
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Logistik har anställt Martina Stahl till kontoret i Södertälje och Patrik Ljung till kontoret i
Norrköping, båda som trafikledare. 

I N F O R M AT I O N  

Alkolås

Vi märker att fler och fler av våra
kunder och då främst våra
byggkunder har som krav att våra
enheter har alkolås. 
Tänk då på att det o�ast är billigare att
installera alkolås vid beställning av bil
än att e�ermontera det.

BK 4

Går du i investeringstankar så förordar
vi att ni investerar i en 28 tons boggie.
För att den är användbar på både BK1-
och BK2-vägar. Mer information
kontakta Sven Eriksson.
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Maxlast 

Alla schaktbilar bör ha uppmärkta flak
med maxlast på båda flaksidorna samt
framstammen. Detta kan monteras i
samband med profilering av enheten
om inte det gjorts finns dekaler och
si�ror på Södertäljekontoret. Passerar
man inte förbi där går det bra att
kontakta Sven Eriksson på
sven.eriksson@foria.se så löser vi det.  

Foriamöte

Kom ihåg att anmäla er till
Foriamötena nu under våren. Först ut
är Boggiebilar den 14 mars kl. 16.30 på
Södertäljekontoret. Anmäl er på
anmalan@foria.se. Välkomna!

Stora ekipage

Vi söker bilar med kärror och då främst
triovagn som har en hög totalvikt då
e�erfrågan på dessa enheter ökar. Så
är någon intresserad av att eventuellt
investera i något nytt eller ändra
inriktning kontakta Sven Eriksson på
sven.eriksson@foria.se för mer
information.

Registervård

Har ni förare som inte kör för er
längre? 
Nu med den nya GDPR-lagen är det
viktigt att vi har uppdaterade
förarregister i vårt transportsystem på
er som FORIAföretagare. Ta kontakt
med registervårdsansvarig Inger Lund
på 010-474 50 73 eller mail
registervard@foria.se för uppdatering
av förarna på just ditt företag.
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Viktigt vid beställning av ny bil
Vi vill uppmärksamma er på att miljöklassningen för Euro 5 upphör 31/12 2020. Vid beställning av
Euro 6 se till att motorn är certifierad för flera bränslen utöver diesel (HVO100, RME100). Så börja

titta på nytt fordon i tid. Detta är viktigt då det är ett kundkrav bland våra större kunder att
fordonet är miljöklassat och uppfyller miljökraven.

F O R I A  A B

Säte: FORIA AB, Box 191 86, 152 28 Södertälje 

Besöksadress: Morabergsvägen 17, 152 42 Södertälje  

Tel: 010-474 50 00  

E-post: info@foria.se

V Å R A  TJ Ä N S T E R

Logistik, Bygg & Anläggning, Miljö, Produktion, Drivmedel

K O R T  O M  F O R I A  A B

FORIA marknadsför och säljer hållbara

och e�ektiva transport- och

maskintjänster till företag och

verksamheter i Sverige. Under

varumärket FORIA erbjuder företaget

kundanpassade totallösningar inom våra

tjänsteområden. 
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