
Gods & Logistik
Produktblad LBC Borås AB

Gods & Logistik
LBC Borås AB har sedan många år bedrivit omfattande Bud- och Godstrafik i Sjuhäradsbygden och i början på 2000-talet stod vår 
egen lagerterminal i Borås klar för lagring och omlastning av gods. Idag har vi ett 70-tal fordon bestående av allt ifrån små budbilar, 
pickup med bakgavellift, 10-18 pallars bilar även trailer och kompletta fullekipage med släp. Genom vår bredd och långa erfarenhet 
kan vi alltid erbjuda rätt bil till varje transportuppdrag vilket medför god ekonomi för kunden med största hänsyn tagen till miljön.

För större, regelmässiga distributionsuppdrag kan vi specialutrusta fordonen enligt kundens önskemål och t ex förse dem med 
kundens logotyp och företagsfärg.

För mer information kontakta:
gods@lbc-boras.se
033 – 17 74 50

Ditt Företagsbud
Vi erbjuder snabba Bud och Expresstransporter inom Sverige 
och Europa.

Distribution
Vi har daglig trafik till och från Göteborg, Jönköping och Sjuhärads-
bygden med omnejd. Vi transporter alla typer av gods och vår 
fordonspark kan disponeras flexibelt efter kundernas önskemål.

Bohagsflytt & Kontorsflytt
Vi åtar oss alla typer av flyttningar, alltifrån möbler till lätta maskiner.

Magasinering
Vi erbjuder flera alternativ inom magasinering och förråd.

Lager & Logistik
Vi erbjuder lagerhållning – från enstaka pall till mer komplexa 
helhetslösningar.

LBC Borås din 
Pelletsleverantör
Vår Pellets är det självklara 
valet för alla som bryr sig om 
både miljö och ekonomi.
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LBC Borås AB startade 1940 och består idag av ca 80 aktieägare, av vilka 
de flesta är sysselsatta i verksamheten. Sedan slutet av 80-talet ingår LBC 
Mark i bolaget. Efter flera års samarbete ingår sedan våren 2010 även LBC 
Ulricehamn AB i koncernen.

Vi är ett heltäckande transportföretag som förfogar över 290 fordon och 
maskiner fördelade på 3 affärsområden, Bygg & Anläggning, Gods & 

Logistik samt Miljö & Återvinning. Inom varje affärsområde har vi utvecklat 
djup kompetens och ett brett utbud av tjänster som gör oss till en unik 
samarbetspartner.

Vår affärsidé är att utföra alla uppdrag oberoende av  storlek eller karaktär 
så snabbt och miljövänligt som  möjligt, så att våra kunder ska känna sig 
trygga och nöjda.

LBC Borås AB – ett företag med kundfokus, stort engagemang och ansvar


