
Information  om Waxholmsbolagets

godshantering

Stockholm  2019-12-12

Det  kommer,  som  tidigare  kommunicerats,  ske  en  del

förändringar  i  processen  för  Skärgårdsgods  inom

Waxholmsbolagets  godsuppdrag.  Med  detta

informationsbrev  vill  vi  informera  om  denna  process

och  vi  uppmanar  er  att  sprida  informationen  så  den

når  alla  som  berörs.

Ny  placering  av  godsterminal  -  Omlokalisering

Den  nya  placeringen  för  Waxholmsbolagets

samlastningsterminal  för  gods  kommer  att  vara  belägen

i  Albyberg,  Haninge.  Flytten  från  Västberga  till

Albyberg  sker  i  månadsskiftet  januari-februari  2020.

Startdatum  för  den  nya  terminalen  är  den

1  februari  2020.

Kontaktvägar  och  uppgifter  från  och  med  1  februari

2020

E-mail  :

Telefon  :

skargardsgods@ressel.  se

08  -  731  00  70

Post-  och  besöksadress

Dammliden  5

137  69  Österhaninge

Leveransadress

Mimmis  väg  port  16-20

137  69  Österhaninge

Observera  att  ovan  kontaktuppgifter  ännu  inte  är  i

bruk.
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*avfart  på riksväg  73 Jordbro/Dalarö

Kornrnande  process  för  leveranser  av  Skärgårdsgods

I  och  med  att  den  nya  godsterminalen  komrner  att  vara

belägen  en  bit  utanför  Stockholm  och  eftersom  den

process  som  hittills  använts  inte  längre  är  hållbar,

förändras  processen  för  godshantering  via

godsterminalen.  Flödet  måste  fungera  under  högsäsong.

Det  är  viktigt  att  alla  tar  ansvar  för  sin  del  i

kedjan.  Allt  fraktgods  som  ska  transporteras  till

eller  från  skärgården  ska  bokas,  inga  undantag.

1.  Gods  bokas  via  telefon  eller  kundportal

0800-1600.  Det  kommer  inte  längre  att  vara

möjligt  att  boka  gods  via  e-mail  eller  formulär

på hemsidan.  De  möjligheterna  stängs  ned  redan

den  31/12-2019
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2.  Gods  ska  levereras  till  terminalen  måndag-torsdag

07.00 19.00  och  fredag  kl.  07.00 16.00

f ö  r  e  förväntad  leveransdag.  Detta  för  att  öka

möjligheten  att  genomföra  kvalitetskontroller

samt  säkerställa  korrekt  taxering  av  godset.

3.  Det  kan  finnas  vissa  leveranser  som  anländer

under  morgonen.  Dessa  leveranser  måste

identifieras  och  då  ska  separata  överenskommelser

ingås  med  Ressel  Rederi  för  detta  flöde

4.  De  transporter  som  körs  direkt  till  brygga  av

leverantörer  ska  vara  bokade  dagen  innan  och

försedda  med  Waxholmsbolagets  fraktetiketter  och

frakthandlingar.  Det  gods  som  anländer  obokat

eller  utan  frakthandlingar  lastas  endast  för

befordran  i  mån  av  tid  och  plats

Varföx:  genomförs  förändringarna?

Det  godsuppdrag  som  nu  utförs  är  inte  längre

hållbart,  uppdraget  är  dyrt  och  ineffektivt  samt

kvalitet  och  egenkontroll  blir  svår  att  vidmakthålla.

För  att  kunna  erbjuda  en  tjänst  med  ett

tillfredställande  resultat  mot  våra  mottagare  måste

vi  förändra  processen.  Efter  att  ha  studerat  detta

flöde  sedan  2015  har  vi  nu  beslutat  att  förändra

processen.  Förändringen  innebär  ett  skärpt

bokningskrav  vilket  nu  blir  ett  kriterium  för  att  få

rätt  till  transport
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Vad  innebär  förändringarna  för  dig?

Som  mottagare  av  gods  i  skärgården

förändringen  ställa  krav  på bättre

framförhål  lning.

kommer

planering  och

Detta  är  en  konsekvens  av  det  multimodala  flöde  vi

har  i  transportkedjan  vilket  här  måste  beaktas.  Det

är  inte  lika  lätt  att  transportera  varor  till

skärgården  som  om mottagaren  finns  på  fastlandet.

Vi  uppmanar  er  också  att  ta  del  utav  Waxholmsbolagets

villkor  för  Godsbefordran  som  återfinns  på hemsidan

http  : / /waxholmsbolaget.  se

Uppdaterade  allmänna  villkor  för  befordran  av

fraktgods  kommer  publiceras  efter  årsskiftet.

Uppstår  fråqor?

Ni  är  välkomna  att  inkomma  med  fråqor  via  e-mail,  om

sådana  uppstår:

Med  vä  g  hälsning

dreas  Adolfson

andreas.  adolfson@sll.  se


