Sveriges AkerifAretog dr den svensko dkerindringens bronschorgonisotion
och som medlemsf6retog dr vi med och orbetor f6r en sund och l6nsom
utveckling ov vdr brqnsch. Vi dr ocksd en del ov Foir Tronsport - ett stdllningstogonde f6r sundq tronsporter frdn qnsvorsfullo 6kerier. Akerier som
k6r trofiksdkert, tdnker klimotsmort och erbiuder godo orbetsf6rhdllonden.
I dagens konkurrenssituation finns risk att bide kripare och siiljare av transporter tummar

pi

siikerhet, milj6tdnk och socialt
ansvar i jakt pi kortsiktiga kostnadsbesparingar. Vi anser att
bide kiipare och sdljare av transporter miste ta sitt ansvar ftir
en sdker, ren och ansvarsfrrll ikeriniiring. Fair Transport underldttar ftir alla som kdper transporter att gdra bra val.

pi tillverkare och ftirare ftir att uppni minsta
miijliga miljtipiverkan. Vi kontrollerar briinsleftirbrukningen
och foljer upp vira utsldpp l<ipande. Via Sveriges Akerifiiretag har vi tillgang till verktyg ftir att berikna miljdpiverkan
och kan redovisa transporternas avtryck pi miljtin. Tack vare
och stiller krav

effektiv planering och samverkan med vira kunder erbjuder

vi transporter som ger minskad milj6belastning.

Vi k6r trqfiksdkert
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Vi
Vi
Vi
Vi

fiiljer trafikregler och hastighetsbegrinsningar
ftiljer regler om kiir- och vilotider
lastar och siikrar godset korrekt
anviinder bara besiktigade fordon
En yrkesfdrare som fdljer k6r- och vilotider
tar regelbundna raster och kdr inte f<ir lAnga
arbetspass. Fciraren
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Vi tor onsvqr

.

Vi ger vir personal trygga anstiillningar och goda

.
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arbetsfcirhillanden
Vi ftiljer giillande lagstiftning, fiirordningar och ftireskrifter
Vi har de tillstind, den kunskap och den erfarenhet
som kriivs
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Vi ftiljer en etisk policy

en bra arbetsmiljci, goda

arbetsvillkor och kdr mer trafiksdkert. Tack vare reglerna om
kcir- och vilotider har vi som ikeri ocksi kontroll pi tider
och leveransdverenskommelser. Vi dr kompromissldsa vad
giiller alkohol och droger och anvdnder alltid bilbiilte, iiven
vid kortare strdckor. Vi lastar godset korrekt och ftiljer svensk
lagstiftning vad giiller lastsikring. Fdr att vAra fordon alltid
ska vara i trafiksdkert skick besiktigas och underhAlls de
regelbundet. V6.'ra ftirare tar ett stort ansvar frir att ftirebygga
olyckor och <ika siikerheten for andra medtrafikanter. Vi vill
vara goda ftiredomen i trafiken.

Vi kiir klimqtsmqrt
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Vi ir utbildade i sparsam k<irning
Vi arbetar aktivt fdr att minska brdnsleitgingen
Vi tillhandahiller verktyg fdr att berikna miljiipiverkan
Vi ftiljer giillande kvalitets- och miljdplaner

Vi 6r inte bara ikare som tar ansvar ftir att transporterna hiller hcig nivi, vi iir ocksi arbetsgivare

mir

som tar hand om vir personal. Nir personalen
bra och kdnner sig trygga i sin anstiillning kan ocksi

vira kunder kiinna

sig trygga med sina varutransporter. Vara
medarbetare omfattas av alla de delar som bygger ett socialt
hillbart foretagande. Vi respekterar de regler som finns, tar
miljii- och sdkerhetsfrigor pi allvar och har alla papper i
ordning. Vi tar avstind frin svartarbete, korruption och alla
former av kriminalitet. Vi har ocksi det yrkeskunnande,
ekonomiska resurser och goda anseende som yrkestrafiktillstindet kriver. Vi omfattas av Sveriges Akeriftiretags etiska

policy.

Vira forare iir utbildade i sparsam kiirning och
fdrstir vikten av att spara briinsle med hiinsyn till
bide mili6 och ekonomi. Vi arbetar aktivt fdr att
minska briinsleitgingen och sivdl lastbilar som fiirarbeteende
och briinsle ffirbdttras och ftirnyas stiindigt. Vi iir ocksi med
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