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Ord som betyder lite extra för oss. 
För att skapa tydlighet och samförstånd i organisationen har vi 
tre värdeord som följer oss i vårt dagliga arbete oavsett vilken 
roll vi har. Se orden som en röd tråd som pekar ut färdriktningen. 
Här får du den korta versionen.

Kundfokus
Vi försöker alltid erbjuda kunden bästa möjliga lösning och  
meddelar kunden om något skulle avvika. Oavsett vilket får 
kunden alltid en återkoppling.

Engagemang
Vi anstränger oss för att vara lösningsorienterade och vi säger 
inte nej till ett uppdrag förrän vi ansträngt oss till det yttersta för 
att kunna erbjuda kunden en lösning.

Ansvar
Vi ser vårt företag som ett lag där vi är lojala mot varandra och 
laget. I vår laganda bryr vi oss om varandra och hjälps åt att 
uppnå våra gemensamma mål.

Idag är vi ett heltäckande transportföretag med hundra-
tals fordon och maskiner. Vi är fördelade på tre affärs-
områden, Bygg & Anläggning, Gods & Logistik samt 
Miljö & Återvinning. Våra unika erbjudanden bygger på 
djup kompetens och ett brett utbud av tjänster. Och viljan 
att utföra alla uppdrag oavsett storlek eller karaktär så 
snabbt och miljövänligt som möjligt. Trygga och nöjda 
kunder är kvittot på att vi lyckas. 

På väg mot  
framtiden.
Vi är ett annorlunda bolag med lika 
många ägare som medlemmar. Så 
har det varit sedan 1940. Det är vi 
tillsammans som har byggt upp bolaget 
och som nu tar det in i framtiden.
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Tio skäl att vara med. 
1. Vi sköter försäljningsarbete, marknadsföring,  

transportledning och fakturering.

2. Du får alltid betalt, vi står för kreditrisken.

3. Vi hjälper till med finansieringslösningar.

4. Råd och tips för revision, arbetsmiljö och banktjänster 
ingår.

5. Vi bokar, administrerar och betalar utbildningar och 
andra kompetenshöjningar.

6. All orderhantering sker med fordonskommunikation.

7. Vi bekostar hårdvara, licenser och abonnemang för 
fordonskommunikationen.

8. I Borås, Ulricehamn och Mark erbjuds du pausrum för 
lunch, kaffe och samtal med kollegor.

9. Vi erbjuder garage och inhägnade parkeringsplatser.

10. Något du saknar? Som medlem i LBC har du möjlighet 
att påverka det mesta. 

Och några extra förmåner. 
• Som en stor, lokal aktör har vi lyckats förhandla fram  

flera förmånliga avtal med samarbetspartners. Vad sägs 
om kraftigt rabatterade priser på bränsle, däck, verk-
stadstjänster, arbetskläder, försäkringar och telefoni? 

• Alla våra medlemmar omfattas av flera gemensamma 
försäkringar, bland annat ansvarsförsäkring och gods - 
för säkring. Det ingår även en tjänstereseförsäkring  
som kan vara bra att ha om något oförutsett händer. 

• Det roligaste, och det vi är mest stolta över, har vi sparat 
till sist. Vår gemenskap! Att vara transportör i LBC Borås 
innebär en känsla av samhörighet, som förstärks genom 
fester och sammankomster, för dig och dina anställda.
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Lära känna varandra
När du bestämt dig för att du vill vara med inleder  
vi samarbetet med ett provår. Ett år då vi lär känna 
varandra. Efter det året har du två val:

Delägarskap
Du blir delägare genom att köpa aktier i vårt bolag. 
Som delägare får du ta del av vinstutdelningar och 
se hur ditt aktievärde ökar för varje år. Vi lämnar inga 
garantier, men vid en historisk tillbakablick har det varit 
en bra och trygg investering för många av våra åkare. 
Flera av dem ser sitt aktieägande som sin pensions-
försäkring. Behöver du finansiering av ditt aktieköp 
kan vi hjälpa till. Som aktieägare är du också med och 
påverkar bolagets riktning genom val av ordförande 
och styrelse på den årliga bolagstämman.

Samarbetsavtal
Med ett samarbetsavtal har du samma rättigheter och 
skyldigheter som om du hade varit delägare. Enda 
skillnaden är att du inte får ta del av aktieutdelning 
eller värdeökning av aktien. Du får inte heller komma 
på den årliga bolagsstämman och vara med och välja 
ordförande och styrelse. 

Några av våra måsten
Ett medlemskap bygger på ett gemensamt ansvar och 
förtroende för varandra. Därför har vi några måsten 
som alla som vill bli delägare, eller som vill skriva 
ett samarbetsavtal, behöver uppfylla. Här är några 
exempel:
• Alkolås ska vara installerat i alla lastbilar.
• Våra riktlinjer för kvalitet och miljöcertifieringar  

ska följas.
• LBC:s gemensamma uppförandekod ska följas 

liksom våra policys, kundkrav och värderingar  
samt lagar.

Bara mellan oss. 
För att bli medlem behöver vi skriva ett avtal mellan oss och ditt 
företag, ett så kallat transportörsavtal. Det reglerar sådant som 
provision, avräkningar och vilka lastbilar eller maskiner du har.  
Men även dina skyldigheter.
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Alla medlemmar är viktiga
Oavsett om du är delägare eller inte kan du två gånger 
om året delta på våra kategorimöten. Då samlas alla 
åkare tillsammans med representanter från LBC och 
det specifika affärsområdet, för informationsutbyte och 
diskussioner. På ett av årets möten väljs också ett råd. 
De har till uppgift att, tillsammans med styrelsen och 
affärsområdeschefen, behandla ansökningar från nya 
transportörer som vill bli medlemmar i LBC. Men även 
för ansökningar för utökning eller ändring av de olika 
åkeriernas enheter. 

Det ska synas när vi kommer
Om du vill vara med i LBC ska det synas ordentligt. 
En profilerad lastbil signalerar inte bara stolthet, utan 
också trygghet och engagemang. Och gemensamma 
profilkläder är inte bara praktiskt, det förstärker den 
gemensamma bilden av LBC. I profilmanualen finns 
det tydligt beskrivet hur din företagslogotyp kan ta 
plats och synas.
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LBC Borås AB 
Getängsvägen 18, 504 68 Borås 
Org. nr: 556082-8369 
Telefon: 033-17 74 30 
info@lbc-boras.se

Bygg & Anläggning 
Telefon: 033-17 74 40

Gods & Logistik 
Telefon: 033-17 74 50

Miljö & Återvinning 
Telefon: 033-17 74 70, 
033-17 74 71

Lokalkontor Mark 
Redskapsgatan 2, 511 62 Skene 
Telefon: 0320-141 05 
mark@lbc-boras.se

Lokalkontor Ulricehamn 
Karlsnäsvägen 14, 523 37 Ulricehamn 
Telefon: 0321-53 00 70 
ulricehamn@lbc-boras.se

Borås Schakt AB Verkstad 
Gånghestervägen 142, 507 65 Borås 
Telefon: 033-17 74 66 
butiken@borasschakt.se

www.lbc-boras.se

Gemenskapen och möjligheterna 
skulle jag säga är det bästa med  
LBC Borås. 
Kevin Dagouz, åkare LBC Borås

Vår allsidighet är en stor fördel, 
tillsammans är vi riktigt starka. 
Peter Öberg, åkare LBC Borås
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