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1. Administrativa uppgifter

Företaget
Org.nr
Adress

Lastbilcentralen i Svenljunga-Tranemo ek.för.
765000-0909
Kyrkogatan 25
512 50 SVENLJUNGA
Tfn 0325-79999

Företagsform

Ekonomisk förening vilken ägs av medlemsföretagen och är
medlem i Sveriges Åkeriföretag.

Verksamhet

Godstransporter, entreprenad, slamsugning, renhållning,
grusprodukter, lager- och logistikverksamhet.

Medlemsföretag

16 st åkerier

Kontaktpersoner

Eddie Hansson
Malin Lindkvist

VD
Miljösamordnare

Miljöansvarig

Eddie Hansson

VD

Kontrollansvarig

Malin Lindkvist

Bifogas

medlemsförteckning per 2015-10-01
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2. Bakgrund till trafiksäkerhetspolicy
Verksamhet
LBC Svenljunga – Tranemo är en lastbilcentral, som utför transporter inom Sverige och
Norge, med stor andel lokala företag som våra kunder. Utöver våra egna medlemmar och
deras fordon samarbetar vi med flera andra transportsäljande företag i Sverige.

Beslut om trafiksäkerhetspolicy
Styrelsen för LBC beslutade i december 2006 att färdigställa trafiksäkerhetspolicy för LBC
Svenljunga-Tranemo Ek. för.

3. Målsättning
Att genom denna skrivna trafiksäkerhetspolicy bidra till att förbättra trafiksäkerheten och
därigenom minska antalet trafikolyckor och olyckstillbud där personal och bilar är
inblandade.

4. Förutsättningar, lagar och förordningar
Vägtrafikförordningen
Kör- och vilotidsregler
Färdskrivare, förarkort till digitala skrivaren
Funktioner på fordonet, bromsar, lufttryck, mönsterdjup m.m.
Lastsäkring av gods
Brandsläckare, varningstriangel, reflexvästar m.m.
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5. Trafiksäkerhetspolicy för
för LBC Svenljunga – Tranemo Ekonomisk förening - 76 50 00 - 0909

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund och som yrkesmän vara föredömen i
trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås för såväl individen som
företaget och samhället.

Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:
alltid använder säkerhetsbälte
håller avstånd till framförvarande
respekterar och håller hastighetsbestämmelserna
respekterar kör- och vilotidsreglerna
respekterar gällande viktbestämmelser
tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
är sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner
undviker att köra då vi är trötta
håller fordonet i trafiksäkert skick
strävar efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess
innebörd.

Svenljunga 2015-10-01
Lastbilcentralen i Svenljunga-Tranemo Ek. för.

Eddie Hansson
VD

