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CERTIFIKAT 
ISO 9001 

 
 Härmed intygas att/This is to certify that 

Alwex Transport AB 
med dotterbolaget ALWEX Recycling AB 

Högsbyvägen 3, 35274  VÄXJÖ, SWEDEN 

 
har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 9001:2015 vad gäller 

has a quality management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 9001:2015 with respect to 

 

Försäljning och förmedling av tjänster och produkter inom transportbranschen, såsom 
anläggnings-, återvinnings-, fjärr-, parti- och livsmedelstransporter. Tillverkning och försäljning av 

grus, betong och återvinningsmaterial, förädling av industriavfall och andra restprodukter. 
Entreprenadarbeten, container- och drivmedelshantering. 

 
Sales and mediation of services and products in the transport industry, such as construction-, 

recycling-, long distance-, wholesale- and food transport. Manufacture and sales of gravel, 
concrete and recycling materials, processing of industrial waste and other waste products. 

Construction works, container- and fuel management. 
 

Ursprungligen utfärdat/Originally issued  1998-09-29 
Giltigt till och med/Expiry date   2024-12-15 
Beslutsdatum/Decision date   2021-11-05 

 
 
 
 

__Signature_1 

Jonas Madsen  
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I certifikatet ingående verksamheter och orter/Scope and geographical locations 
 

 
 
Alwex Transport AB, 556085-7889 
 

Högsbyvägen 3, 352 74 VÄXJÖ  
 

Huvudkontor  
AO Transport och Terminal.  
Kontor med transportledning  
AO Miljö och Anläggning.  
Kontor med viss transportledning  
AO Fjärr Transportledning  

Stora Räppevägen 62, 352 50 VÄXJÖ  
 

AO Miljö och Anläggning (Betongfabrik).  
Drivmedel (Obemannad tankstation)  
Transport & Terminal, Terminal med driftspersonal  

Snugge, 352 52 VÄXJÖ  
 

AO Miljö och Anläggning. Bergtäkt 
 

Tunatorp, 355 93 VÄXJÖ  
 

AO Miljö och Anläggning.  
Återvinning av jord och naturprodukter,  
Kontor och privatförsäljning 

 
 
 
Alwex Recycling AB, 556499-2948 
 

Gottåsa, 352 46 GRIMSLÖV  
 

Sortering, bearbetning och mellanlagring av avfall 
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