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”Vi fyller ett glapp mellan efterfrågan och utbud på marknaden med innovativa 
och kundanpassade logistiklösningar för återvinning och godsflöden.”

Vi fyller ett glapp mellan efterfrågan och utbud på marknaden med innovativa och kundanpassade logistiklösningar för  
återvinning och godsflöden. Med lång erfarenhet av service och modern teknik för återvinning erbjuder vi nytänkande och 
digitala lösningar för samhällsbyggare, fastighetsägare och hyresgäster med höga krav på kvalitet, säkerhet och miljö.

Det andra betraktar som avfall ser vi som en råvara i en cirkulär ekonomi. När vi utvecklar en återvinningslösning vill vi ta  
ansvar för materialets flöde, från uppkomst hos hyresgäst till återvinning. Vi vill tydliggöra processen för våra kunder och tillföra 
kunskap så att de enkelt och bekvämt kan bidra till en bättre miljö genom fullständig och korrekt källsortering. Genom vårt team 
av engagerade, lösningsfokuserade och kvalitetsmedvetna medarbetare lyckas vi med just detta.

När vi utvecklar gods- och återvinningslösningar står fastigheten och dess hyresgäster i centrum. Målsättningen är att få ut mes-
ta möjliga av en fastighets kapacitet för gods och återvinning, genom att finna balansen mellan stordriftsfördelar och effektiva 
flöden. Att  hitta  lösningar  i  fastigheter  där  förutsättningarna  kan  verka  svåra  är  lite  av  vår  specialitet.  Våra  lösningar  ut-
formas  med  utgångspunkt i LEAN och flödesoptimering. Vi konsulterar vid nybyggnad, ombyggnad och utredning av ny lösning 
för befintlig verksamhet. 

Vi är lyhörda och våra lösningar är alltid kundanpassade. Beroende av behov sätter vi samman ett paket av tjänster som passar 
för just din verksamhet.

Återvinningslösningar

Godslösningar

Servicetjänster

De tjänster vi erbjuder är:

Tillsyn, avvikelsedokumentation och rapportering 

Konsultering
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Återvinningslösningar för fastigheter 

Vi levererar och utvecklar kundanpassade återvinningslösningar för fastighetsägare med höga krav på kvalitet,   
säkerhet och miljö för sina hyresgäster. Med utgångspunkt i fastighetens grundförutsättningar och hyresgästernas samman-
sättning utvecklar vi snygga och kundanpassade lösningar som kombinerar stordriftsfördelar, effektivitet och miljöhänsyn.  

Det som kan betraktas som enbart avfall ser vi som en råvara i en cirkulär ekonomi. När vi utvecklar en återvinningslösning vill vi ta 
ansvar  för  materialets  flöde,  från  uppkomst  hos  hyresgäst  till  återvinning.  Vi  vill  tydliggöra  processen  för  våra  kunder  och  
tillföra  kunskap så att de enkelt och bekvämt kan bidra till en bättre miljö genom fullständig och korrekt källsortering. Vi utarbetar 
snygga och  enkla  återvinningslösningar  som  genom  nudging  styr  organisationer  och  dess anställda  mot  hållbara  beslut.  
Det  är  viktigt för oss är att det alltid ska vara ekonomiskt fördelaktigt att källsortera, vilket återspeglas i vår prislista. 

Vi är bra på att sätta oss in i hyresgästens perspektiv, vilket värdesätts av våra kunder. För hyresgäster rekommende-
rar vi bekväma, trivsamma  och  enkla  lösningar  som  tar  minsta  möjliga  energi  från  deras  kärnverksamhet.  Av  den   
anledningen  förespråkar  vi  att  källsorterat  material  hämtas  direkt  från  hyresgästs  lokal.  Om  miljörum  används  lägger  vi  
stor  vikt  vid  att  rummet  är  funktionellt,  trivsamt och tydligt för att så mycket material som möjligt ska återvinnas och gå vidare 
i kretsloppet som råvara. 

Genom  vägning  och  rapportering  av  utsorterat  material  har  vi  tillgång  till  kundspecifik  information  och  kan  vara  be-
hjälpliga  vid  upprättande av statistik inför till exempel miljörevisioner. Självklart har vi koll på rådande lagstiftning och håller oss 
uppdaterade på innovationer inom återvinning som underlättar och effektiviserar. Logistikbolaget har valt att inte ha egna fordon 
för att alltid sträva efter att minimera antalet transporter. Vi har istället en mångårig erfarenhet av att handla upp åkeritjänster vilket 
borgar för bästa kvalitet till bästa pris. Vi ansvarar för att allt sorterat material samlastas till stora volymer för att minimera antalet 
transporter till och från fastigheten. 

• Hämtning av utsorterat material direkt hos hyresgäst  
• Utformning och utrustning av miljörum (se konsulttjänster) 
• Drift av miljörum 
• Hantering av farligt avfall 
• Hantering och återvinning av byggavfall
• Information och praktisk hjälp för att nå en bättre sortering
• Skyltning och sorteringsmöbler 
• Vägning av utsorterat material 
• Rapportering av återvinningsmängder 
• Upprättande av återvinningsstatistik 
• Dokumentation av avvikelser och återkoppling vid felaktig sortering 
• Koordinering av transporter 
• Rengöring av kärl 
• Hantering och underhåll av maskinell utrustning 

De återvinningstjänster vi erbjuder är:
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Återvinningslösningar för hyresgäster 

Logistikbolaget har mer än 20 års erfarenhet av att leverera återvinningslösningar. Genom vårt ansvarstagande  och  
engagerade team tar vi hand om ert företags källsortering och leder er mot hållbara beslut.  

Våra återvinningslösningar är kundanpassade och utformas därför efter var verksamhets specifika behov för att nå så stor kund- 
och miljönytta som möjligt. Vi utformar enkla och snygga återvinningslösningar och erbjuder  källsorteringsutrustning  och  sorte-
ringsmöbler  väl  anpassade  för  publika  miljöer  såsom  kontor,  butik, hotell och restaurang.  

Vi erbjuder källsortering för alla sorters fraktioner, inklusive farligt avfall. Allt källsorterat material registreras så att vi kan erbjuda 
kundspecifik återvinningsstatistik inför till exempel miljörevisioner. Genom vägning kan vi även erbjuda redovisning av återvin-
ningsstatistik i vikt via ett molnbaserat system.  

Det är viktigt för oss är att det alltid ska vara ekonomiskt fördelaktigt att källsortera, vilket återspeglas i vår prislista. Det som kan 
betraktas som enbart avfall ser vi som en råvara i en cirkulär ekonomi. Vid vår hantering säkerställer vi att ditt utsorterade material 
går till återvinning. 

• Hämtning av utsorterat material direkt från din lokal    
• Extrahämtning av utsorterat material vid behov  
• Hjälp med skyltning, sorteringsmöbler och annan utrustning för källsortering  
• Rengöring av kärl  
• Hantering av farligt avfall
• Hantering och återvinning av byggavfall 
• Utbildning, information och praktisk hjälp för att nå en bättre sortering  
• Upprättande av återvinningsstatistik
• Dokumentation av avvikelser och återkoppling vid felaktig sortering  

De återvinningstjänster vi erbjuder är:
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Godslösning för fastigheter

Vi levererar och utvecklar kundanpassade godslösningar för fastighetsägare med höga krav på kvalitet, säkerhet och miljö 
för sina hyresgäster. Under 20 år har vi levererat godslösningar till bland annat köpcentrum, kontorsfastigheter, gatubutiker, 
järnvägsstationer och byggarbetsplatser. 

Med utgångspunkt i fastighetens grundförutsättningar och hyresgästernas sammansättning utvecklar vi ett godsflöde som kom-
binerar stordriftsfördelar, effektivitet och miljöhänsyn. Att hitta lösningar i fastigheter där förutsättningarna kan verka svåra är lite 
av vår specialitet. 

När vi hanterar en godsmottagning är vårt engagerade och ansvarstagande team länken mellan godstransportör och hy-
resgäst. Det inkommande flödet av gods till fastigheten styrs och vi tar ansvar för att det är säkert, effektivt och tydligt.  
 
Fördelarna med vår godslösning är många:  

• Minskad miljöpåverkan och färre trafikstörningar kring fastigheten.
• Yt-effektiv användning av fastigheten. Transporter koordineras och det interna godsflödet regleras så att avsatta ytor för lager 

och godshantering kan utnyttjas optimalt och behovet av lastplatser minskar. 
• Vårt team tar fullt ansvar för det interna godsflödet vilket gör att fastighetsägare och hyresgäster kan ägna mer tid åt sin 

kärnverksamhet. 
• Risken för skador minskar och fastigheten blir säkrare. 
• Vi använder anpassad utrustning för känsliga ytskikt. 
• Kvalitetskraven från Livsmedelsverket möts på obruten kylkedja. 
• Spårbarhet för alla godsflöden med digitala leveranssystem. 
• Det interna godsflödet hanteras diskret utan att störa fastighetens besökare. 
• Vårt lyhörda team identifierar specifika behov hos respektive hyresgäst och anpassar godshanteringen därefter. 

• Godsmottagning (kontroll och kvittering av gods samt dokumentation av eventuella skador)
• Intern transport av gods direkt till hyresgästs lokal 
• Budning av hyresgästers returer och avgående gods 
• Godslagring 
• Bygglogistik
• Hantering av specialgods (kyl, frys, värde och farligt gods) 
• Specialtransport i samband med ombyggnation 

De tjänster vi erbjuder inom godshantering är:  
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Tillsyn

Vi  kan  hjälpa  till  att  förfina  en  redan  befintlig  återvinningslösning.  Genom  tjänster  som  tillsyn,  avvikelsedokumentation  
och rapportering kan vårt engagerade och lyhörda team hjälpa er att nå en återvinningslösning av hög kvalitet. 

Behovet i den specifika fastigheten formar uppdraget och dess omfattning. Vi har stor erfarenhet av den här typen av uppdrag 
och har sett många fall där vårt teams input och engagemang bidragit till att fastigheter fått en återvinningslösning av hög kvalitet. 

Det som kan betraktas som enbart avfall ser vi som en råvara i en cirkulär ekonomi. När vi utvecklar en återvinningslösning vill vi ta 
ansvar  för  materialets  flöde,  från  uppkomst  hos  hyresgäst  till  återvinning.  Vi  vill  tydliggöra  processen  för  våra  kunder  och  
tillföra  kunskap så att de enkelt och bekvämt kan bidra till en bättre miljö genom fullständig och korrekt källsortering. Vi utarbetar 
snygga och  enkla  återvinningslösningar  som  genom  nudging  styr  organisationer  och  dess  anställda  mot  hållbara  beslut.  
Det är viktigt för oss är att det alltid ska vara ekonomiskt fördelaktigt att källsortera, vilket återspeglas i vår prislista. 

Vi är bra på att sätta oss in i hyresgästens perspektiv, vilket värdesätts av våra kunder. Vid utveckling av miljörum lägger vi stor 
vikt vid att rummet är funktionellt, trivsamt och tydligt för att så mycket material som möjligt ska återvinnas och gå vidare i krets-
loppet som råvara. 

Förvaltandet av återvinningslösningen sköts genom regelbundna tillsynsbesök då fulla kärl byts mot tomma och hämtning av 
sorterat material avropas vid behov. Här blir vårt team den yttersta förlängningen av fastighetsägarens förvaltning för att optimera 
fastighetens kapacitet genom samlastning och minimering av transporter. Avvikelser i sortering rapporteras och arbetet doku-
menteras så att tydlig statistik finns tillgänglig inför exempelvis miljörevisioner.  

• Koordinering av transporter 
• Underhåll och städning av miljörum  
• Rengöring av kärl 
• Avvikelsedokumentation  
• Rapportering av återvinningsstatistik 
• Felanmälan till fastighetsservice när fel upptäcks vid tillsynsbesök 
• Hantering och underhåll av maskinell utrustning 

De tjänster vi erbjuder inom tillsynsuppdrag är: 
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Konsultation

Vi är ett företag som har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla och leverera kundanpassade logistiklösningar för varuflöden 
och återvinning i alla typer av fastigheter. 

När vi utvecklar gods- och återvinningslösningar står fastigheten och dess hyresgäster i centrum. Målsättningen är att få ut mesta 
möjliga av en fastighets kapacitet för gods- och avfallsflöden, genom att finna balansen mellan stordriftsfördelar och effektiva 
flöden. 

Att hitta lösningar i fastigheter där förutsättningarna kan verka svåra är lite av vår specialitet. Våra lösningar utformas med ut-
gångspunkt i LEAN och flödesoptimering. Vi konsulterar vid nybyggnad, ombyggnad och utredning av ny lösning för befintlig 
verksamhet.  Genom att i ett tidigt skede planera för inflödet och utflödet i en fastighet säkerställs att fastigheten får en hållbar 
logistiklösning och därmed förutsättningar att möta variationer avseende hyresgäster, gods och återvinning över tid.

• Beräkna förväntade gods- och återvinningsmängder för en fastighet 
• Beräkna hur stor yta som ska avsättas för godshantering och återvinning vid byggnation av en fastighet  

(antal lastplatser, storlek på miljörum, behov av maskinell utrustning för återvinning m.m.) 
• Identifiera lämpliga gods- och återvinningslösningar för en fastighet 
• Tydliggöra processer i befintliga gods- och återvinningsflöden (Synliggöra värdeskapande moment och slöseri 

för effektivisering av flöden med utgångspunkt i värdeflödesanalys (LEAN))  
• Konsultering vid inköp av maskinell utrustning för godshantering och återvinning

Vid konsultation kan vi:
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Servicetjänster

Vårt engagerade och lösningsfokuserade team utför enklare fastighetsnära tjänster inom eller i nära anslutning till fastigheter 
där vi verkar.  

Eftersom vi redan finns i fastigheten är det enkelt, säkert och framför allt smidigt att anlita oss. Tillsammans med dig som kund 
planerar vi in och utför tjänsterna när det passar dig bäst.

Ha gärna god framförhållning vid bokning av servicetjänster så att vi kan avsätta resurser i god tid och på så sätt säkerställa att 
du får den hjälp du behöver.   

• Enklare monteringsjobb
• Flytthjälp
• Uppackning
• Prismärkning

De servicetjänster vi erbjuder är:


