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Bäste kund! 
 

Tack för ett bra samarbete 

Vi vill först och främst tacka för samarbetet under året och hoppas ni är nöjda med den 

service och det bemötande ni får av oss på Varubud Åkeri AB. Utmaningarna fortsätter i 

världen när vi trodde att pandemin var avklarad så bröt ett fruktansvärt krig ut. På det så har 

energipriserna ökat enormt och vår omställning mot framtiden och nya drivmedel kräver 

mycket av oss alla. Trots allt så fortsätter vi vårt arbete med förbättringar och tekniska 

lösningar som ska utveckla vårt samarbete vidare och samtidigt ske på ett hållbart sätt. 

 

Ett par exempel på våra satsningar är följande: 

Vi har under hösten byggt ut vår lagerkapacitet med ett nytt lagertält på 600kvm och ca 390 

pallplatser. Vi har även utökat vårt lager i Vilsta med ytterligare yta för att kunna möta en 

ökad efterfrågan på 3PL 

 

Vi har under drygt sex år kört på 100% HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) som är ett enkelt, 

klimatsmart och ekonomiskt alternativ till fossil diesel. Vår HVO tillverkas av 100% 

förnybara råvaror, som växt- och djurfetter, som inte släpper ut någon ny koldioxid i 

atmosfären. Palmolja används inte som råvara i Sverige. 

 

Under våren 2023 kommer två nya Volvo FH levereras till oss. De drivs av flytande biogas 

och vi kommer under slutet av året kunna tanka dem i Kjula Logistikpark i den nya 

biogasanläggningen som byggs. Därutöver investerar vi kontinuerligt genom att förnya vår 

vagnpark och under 2022 så nådde vi målet med att ha 100% av vår fordonsflotta bestående 

av den senaste miljöklassningen EURO 6. Förhoppningsvis så kommer vår första el lastbil att 

levereras under 2023! Vi söker nu företag som vill vara med redan från början på denna 

spännande resa. 

 

Vi har under året fortsatt arbetet med FAIR TRANSPORT 

Det är branschens sätt att synliggöra hållbara transporter. Vi har nyligen haft en revision och 

utan anmärkningar så ligger vi kvar på den högsta mervärdesnivån (3).  

Lastbilstransporter är en förutsättning för att näringsliv och samhälle ska fungera. Efterfrågan 

på transporter förväntas enligt alla prognoser att öka stadigt, och samtidigt riktas ljuset mot 

transporternas påverkan på samhället vad miljö och klimat, trafiksäkerhet och 

medarbetarfrågor. Åkeriföretagen i Sverige anställer ungefär 150 000 människor och har 

därmed ett stort socialt ansvar. En förutsättning för allt förändringsarbete är också företagets 

ekonomiska svängrum. Ekonomisk hållbarhet är därför grundläggande. 

För mer information se https://fairtransport.se/  

 

Prisjustering av våra tjänster från och med 1 januari 2023 

Varubud Åkeri AB strävar efter att erbjuda våra kunder trygga, effektiva och flexibla tjänster 

inom lager, distribution, kyl transporter och budservice med minsta möjliga miljöpåverkan. 

Vi justerar därför from 2023-01-01 priset på våra transporter. Vi tar hänsyn till SÅ-Index 

T16SÅ11 och T16SÅ12 som följer kostnader gällande personal, däck, försäkringar och övriga 

kostnader. Ökningen blir 6,4% from 2023-01-01. 

 

Vid eventuella frågor kontakta Daniel Johansson 

Med vänliga hälsningar 

Varubud Åkeri AB 

https://fairtransport.se/

