vi frågar branschen

Här hittar du också
Svensk Åkeritidning

Många kallar åkarna för ett
gnälligt släkte som skyller allt
på politiker och myndigheter.
Håller du med?

Thomas Persson,
Olle P:s Åkeri AB,
Ängelholm
– Jag tycker inte det är rätt att
säga att åkare är ett gnälligt
släkte. Vi kämpar i en tuff
bransch med mycket statliga
pålägg och dåliga marginaler,
ofta med långa arbetsveckor
utan att kunna träffa sin
familj. Men likväl finns
entreprenörskapet och vi vill
ordna det för kundens bästa.

Håkan Fahlgren,
Fahlgrens Åkeri i
Vindeln AB, Vindeln
– Vi åkare, om några,
är anpassningsbara och
vi rättar oss efter både
befogade och inte befogade
pålagor. Kan så vara att
vi först uttrycker vårt
missnöje, men att vi sedan
kryper till korset, för att
mot kunderna visa vår
proffsighet.

• Webben

Följ vårt dagliga nyhetsflöde på akeritidning.se.
Varje dag full av senaste nytt. Det är också här
du beställer vårt veckoutgivna kostnadsfria
nyhetsbrev.

• Digitalt
Lars Jonsson,
Trailertjänst Lars Jonsson,
Kilafors
– Nej, tvärtom. Jag tycker
åkarna är ett tåligt och
strävsamt släkte som är
hängivna sitt yrke.
De arbetar ofta under
pressade förhållanden utan
att klaga. Det är många
lagar och regler att hålla
reda på men det är ju en
nödvändighet när man
är ute i trafiken.
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Håkan Ferdinandsson,
Håkan Ferdinandssons
Åkeri AB, Landvetter
– Till en viss del kan jag hålla
med. Det finns en del som
kanske gnäller och man kan
själv försöka göra något åt
saken. Men problematiken i
dag beror väldigt mycket
på politiker och polis som
inte gör vad de ska. Men
frågan om den utländska
konkurrensen ser jag
inte som gnäll.
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Läs Svensk Åkeritidning där det passar dig bäst.
Tanka hem vår applikation på Appstore för att
läsa tidningen på läsplattan, i din smartmobil
eller på din dator.

• Sociala medier

Svensk Åkeritidning på Facebook har fått en
hejdundrande start. Här bjuder vi dagligen på
en unik blandning där inget är för stort eller
för smått.

Läs mer på akeritidning.se

