Alltid
på väg

Flexibla · Lösningsorienterade · Ansvarsfulla · Säkerhetsmedvetna

Här finns vi regelbundet
Gnosjö Trafik är ett flexibelt företag som snabbt

Fråga alltid oss först!

och smidigt löser transporter både genom fasta,
täta lokalturer och beställningsturer. Våra dagliga
transporter utgår både från Gnosjö och Värnamo.

Gnosjö Trafik AB är ett transportföretag med lång

Transporter till Jönköpingsregionen samt till Borås

erfarenhet och en målsättning att vara en viktig

och Göteborg sker också dagligen.

transportlänk mellan företagen i bygden. Vi har
som ambition att ha ett långsiktigt samarbete med
kunderna och tillsammans arbeta fram speciallös-
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ningar och kundspecifika transportlösningar
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Vår vagnpark har med åren vuxit och vi har idag ett

Dalstorp

stort antal fordon som täcker de flesta behoven.
Vi har fordon från paketbil upp till bil och släp som

Hestra

de för travers eller kranlastning.

Gislaved

Våra fordon är utrustade med mobiltelefon samt

Ullared
Varberg

till lastbilen. Vi kan även via GPS se positionen på
fordonet. På alla fordon som köpts efter 2007 skall
alkolås monteras för att säkerställa vår trafikpolicy
som innehåller bl.a. krav på nykterhet.
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står till förfogande. Det finns även fordon anpassa-

en dator till vilken trafikledningen kan skicka order
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Gnosjö Express
– när det är riktigt bråttom
Med extrabilar över hela Sverige, Norden och Europa
kan vi snabbt leverera ert gods.
Företaget bedriver även beställningstrafik av godstransporter i hela riket och i förekommande fall

om

besörjer vi även uppdrag till och från våra
grannländer.

Transportbokning
Transporter kan bokas dygnet runt. Trafikledningen
är bemannad mellan 06-00 - 19.00 varje dag. Efter
det vidarekoppling till journummer.

Lager och distribution

I vårt on-line boknings system har du som kund full

Lagerhantering

kontroll på dina transport i realtid. Du kan se vart
ditt gods är på väg och titta tillbaka på din frakt
historik, kostnadsuppföljning och mycket mera.

Behöver du en lagerplats för dina varor? Vi erbjuder lagerhållning av era varor och produkter.

Är du inte registread användare ännu? Tveka inte

Distribution

att kontakta oss, vi hjälper dig hela vägen med

Med ett effektivt distributionsflöde ser vi till att du

några enkla steg.

får dina produkter när du behöver dem.

VÅRA TRANSPORTER ÄR HÅLLBARA

Hållbara transporter
Vi är övertygade om att hållbarhet är grunden till lönsamma affärer. Därför arbetar vi oavkortat
för en hållbar utveckling. När du anlitar Gnosjö Trafik kan du var säker på att alla delar i verksamheten är välmående och goda. Kollektivavtal och Fair Transport garantera schyssta villkor för
våra medarbetare och att våra transporter är trafiksäkra och klimatsmarta. ISO-certifieringarna
säkerställer att kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhetsarbetet är viktigt, aktivt samt seriöst.

Certifikat ISO 9001
Gnosjö Trafiks
kvalitetsledningssystem
är certifierat enligt
ISO 9001

Certifikat ISO 14001
Gnosjö Trafiks
miljöledningssystem är
certifierat enligt
ISO 14001

Certifikat ISO 39001
Gnosjö Trafiks
ledningssystem för
trafiksäkerhet är
certifierat enligt
ISO 39001

Gnosjö Trafik AB

Certifikat Fair Transport
Gnosjö Trafiks
Hållbara transporter
utförda av
Ansvarstagande
åkeriföretag
2019

HÅLLBARA TRANSPORTER UTFÖRDA AV
ANSVARSTAGANDE ÅKERIFÖRETAG

Vi åtar oss att leverera hållbara transporter. Vi tar ansvar för vårt företag,

våra medarbetare, våra kunder, vår miljöpåverkan och för trafiksäkerheten.
Vårt löfte - En hållbar affär.

Mikael Nilsson
Ordförande, Sveriges Åkeriföretag

Rickard Gegö
VD Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av hela åkerinäringen.
Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör våra medlemsföretag, för att stärka vår gemensamma konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna
att driva åkeriverksamhet. Fair Transport är en del av detta arbete.

Gnosjö Trafik AB
Glimmervägen 1 • 335 24 Gnosjö
Telefon: 0370-33 18 70
E-post: office@gnosjotrafik.se

