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Bräcke Åkeri AB



Bank, försäkring och  
fastighetsförmedling.
Det hänger liksom ihop.Linde Material Handling

Expert på 
materialhantering

Linde Material Handling AB 
Göteborg 031- 64 47 00 

www.linde-mh.se 

Vad gör vi?
Huvudverksamheten för Bräcke Åkeri AB är att transportera 
gaser åt AGA Gas AB, främst inom Västra Götaland. Åkeriet 
distribuerar till företag, privatpersoner, restauranger och 
sjukhus med mera. Företaget har en butik med gasutrust
ning och är AGA:s största och mest kompletta återförsäljare 
Företaget är placerat i Gårda Johans företagspark på Hisingen. 

På området, finns tre stora tankar som fylls av AGA med 
kvävgas, koldioxid och syrgas. Vissa av dessa gaser tappas 
sedan upp i mindre behållare och levereras. Övriga gaser 
anländer i samma tuber som de levereras i. Vid leverans byts 
en full tub ut mot en tom och på så sätt körs inga tom
transporter och tuberna återanvänds. Vid försäljningsstället 
kan företagskunder och privatpersoner få sina produkter 
utlevererade. 

Företaget har 30 anställda, och 16 bilar i varierande storlek 
från små lätta lastbilar till stora tunga lastbilar. Samtliga bilar 
uppfyller miljökraven för Göteborgs miljözon och är 
 utrustade med alkolås.

Företaget är etablerat på Gårda Johans företagspark sedan 
flytten från Norra Älvstranden 2003. Företaget har sin vagga i 
Stenbergs Entreprenad och Åkeri AB som startades som ett 
enbilsåkeri under 1970talet av Ingvar Stenberg. Åkeriet har 
fram till dagens datum utvecklats till ett framgångsrikt 
familjeföretag som ägs och drivs av syskonen Angelica och 
Johnny Stenberg.
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Kunden och arbetsplatsen i centrum 

Kunden i centrum
Vår kund är viktig för oss. Tillsammans eftersträvar vi sam verkan 
kring ekonomi, teknik, produktionsmetoder,  transporter, tid, 
kvalitet, miljö och relationer. Vi anpassar vår verksamhet för 
att möta kundens behov och har bland annat:

•	 Certifierats	enligt	AGA	QA,	ledningssystem	 
 för GMP & GDP

•	 Tillstånd	av	Läkemedelsverket	att	hantera	och	 
 lagra medicinska gaser

•	 Tillstånd	att	hantera	och	lagra	brandfarlig	vara

För Bräcke Åkeri AB är det viktigt att ha en affärsmässig 
och strukturerad samverkan mellan avtalets parter, 
beställare och leverantörer.

Arbetsplatsen i centrum
För oss är det viktigt att vår personal lämnar högsta möjliga 
kvalitet och service. 

•	 Kunnig	och	erfaren	 
 organisation

•	 Effektiv	samverkan

•	 Kostnadseffektivitet

•	 Pålitlig	samarbetspartner

•	 Bilar	utrustade	med	alkolås

•	 Kundanpassad	vagnpark

•	 Ständiga	förbättringar	och	 
 optimering av företagets  
 resurser

Nedan visas ett av de lyckade exemplen som vi 
genomför tillsammans med kund.
I samband med de senaste hårda vintrarna i Västsverige 
blev vi under 2009 kontaktade av en ny kund, Svevia. 
Tillsammans med Svevia utvecklade vi en ny typ av mark
tining och supporten till detta. Efter att ha tagit fram en 
kravs pecifikation och provat olika typer av befintliga 
lösningar tog vi fram ett nytt koncept för marktining. 
Konceptet	består	av	olika	moduler,	för	små	respektive	stora	
jobb, som drivs av gasol istället för att använda miljö
påverkande och tidskrävande kol och oljeeldning.
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Juridik  Affärsrådgivning 
Familjen, företaget, fastigheten  Utveckla ditt företag
Ekonomi Fastighetsförmedling 
Bokföring, skatt, deklaration m.m   Jord och skog

www.lrfkonsult.se

Vi gör det lättare  
att vara företagare
Med oss som partner kan du lägga ner mer tid på det du kan 
bäst. Du kan få hjälp med en totallösning eller de delar du har 
behov av.

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med 
fler än 1 500 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, 
skatter, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling finns på över 135 
orter över hela landet. 

Tjänster & utbud
Bräcke Åkeri AB utför transporttjänster för AGA Gas AB och 
Linde	Healthcare.	Vi	transporterar	dagligen	gasol,	industri
gaser, kolsyra och medicinska gaser. Företaget kan även 
erbjuda olika sorters lager och logistiklösningar. Utöver 
detta har vi jour för att vi alltid skall vara nära kunden, 
oavsett vilken dag det är eller vilken tidpunkt på dygnet 
transporten gäller.

Bräcke Åkeri AB har ett dotterbolag, JAS transporter AB, som 
förvärvades under 2008. JAS har som uppgift att utföra 
mellantransporter under nattetid, främst på sträckan Växjö–
Göteborg samt Oslo–Göteborg för vidare distribution till 
kunder och andra försäljningsställen under dagtid. 

Bräcke Åkeri AB utför mycket av sin distribution från sin gård 
på över 8 000 m2. Här finns även kontor och lager samt 
företagets egen butik, där man säljer gasrelaterade produkter 
och har direkt utlämning till företags och privatkunder.

Utöver kontor och lager har företaget även en anläggning 
för fyllning av hemlox kärl, flytande syrgas. Denna tjänst 
övertog Bräcke Åkeri AB från AGA Gas AB 2003. I samband 
med	detta	blev	Bräcke	Åkeri	AB	godkänd	av	Läkemedels
verket att fylla, lagerföra och transportera medicinska gaser.

www.bräckeåkeri.se



Säkerhet 
På Väg

Hjälp
På Väg

YKBMiljö
Sparsam
Körning

Farligt Gods
ADR

Fordonsmon-
terad Kran TruckLiftHeta 

Arbeten

För mer information eller fler kurser, 
besök vår hemsida eller kontakta oss!
 www.ulja.se 
 info@ulja.se 
 Tel: 0303-94 555  

Framtidens åkeri
Vår affärsidé är att möta kunderna i deras tidiga skeden och 
på så sätt vara behjälpliga med att utveckla kundens 
transportbehov, men också att tillsammans hitta nya och 
bättre lösningar. Exempel på detta kan vara utveckling inom 
miljöområdet eller utveckling av en ny tjänst.

Vi har idag en modern fordonspark och gör mycket för att 
vidareutveckla den. Bl.a. har vi utrustat flera av våra bilar 
med påhängstruck för att minska tiden vid lastning och 
lossning och för att våra anställda med detta hjälpmedel 
undviker belastningsskador om man jämför med traditionell 
hantering med exempelvis kranbil.

Miljön är viktig för Bräcke Åkeri AB. Alla våra bilar är 
	utrustade	med	LeanHaulage.	Detta	är	ett	system	som	mäter	
chaufförerna körbeteende samtidigt som de får ett verktyg 
för att själva kunna förbättra sin körning. Rätt använt 
minskas bränsleåtgången och sänker företaget totala 
miljöpåverkan. Ytterligare faktorer är att fordonens slitage 
och underhållskostnader minimeras med hjälp av Volvos 
fullserviceavtal Volvo Gold.

Personalen är Bräcke Åkeri AB:s viktigaste tillgång. Genom 
att värna om miljö, kvalitet, säkerhet och en bra teamkänsla 
på arbetsplatsen, får vi ett ett gott möte med våra kunder. 
Vår kvalificerade kundmottagare och deras servicekänsla är 
viktigt för våra kunder och deras förtroende för oss som 
företag. Genom att bibehålla vår goda teamkänsla kommer 
företaget och våra kunder att lyckas med att utveckla oss 
vidare i våra affärer mot nya mål.

www.bräckeåkeri.se



  

GR

AU

ORANG
E

GR

AU

G
RÜN

  

Samarbetsorienterad
Stödjande
Tålmodig

Resultatorienterad
Direkt

Handlingskraftig 

Detaljorienterad 
Faktisk

Systematisk

Idéskapande
Kommunicerande
Inflytelserik

G
RÖN

DYNAMISK / ENERGISK 
TRYGG / STABIL

PRODUKT- / UPPGIFTSORIENTERAD

ORANG
EB

LÅ

GR
Å

PERSON- / RELATIONSORIENTERAD

  

GR

AU

ORANG
E

GR

AU

G
RÜN

  

Samarbetsorienterad
Stödjande
Tålmodig

Resultatorienterad
Direkt

Handlingskraftig 

Detaljorienterad 
Faktisk

Systematisk

Idéskapande
Kommunicerande
Inflytelserik

G
RÖN

DYNAMISK / ENERGISK 
TRYGG / STABIL

PRODUKT- / UPPGIFTSORIENTERAD

ORANG
EB

LÅ

GR
Å

PERSON- / RELATIONSORIENTERAD

  

GR

AU

ORANG
E

GR

AU

G
RÜN

  

Samarbetsorienterad
Stödjande
Tålmodig

Resultatorienterad
Direkt

Handlingskraftig 

Detaljorienterad 
Faktisk

Systematisk

Idéskapande
Kommunicerande
Inflytelserik

G
RÖN

DYNAMISK / ENERGISK 
TRYGG / STABIL

PRODUKT- / UPPGIFTSORIENTERAD

ORANG
EB

LÅ

GR
Å

PERSON- / RELATIONSORIENTERAD

Vill du vara med på vår utvecklingsresa?

Bräcke Åkeri AB ser fram emot att samverka med dig  
inom Försäljning, Produktion, Transport och Service.

Bräcke Åkeri AB 
Grimboåsen 6 
417 49 Göteborg

Telefon: 03164 97 77 
Fax: 03144 85 90 
Jourtelefon: 074045 83 52

info@brackeakeri.se 
www.bräckeåkeri.se

Vår	Säkerhetsrådgivare	och	utbildare	är	ULJA	AB 
Telefon: 030324 85 92 
Mobil: 070637 33 72

www.bräckeåkeri.se


