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Din förlängda arm på vägarna
Vår främsta uppgift är att erbjuda transporter som löper lätt och smidigt.

På så vis slipper du onödiga problem som hindrar och försvårar ditt arbete. 

Att ha pålitliga leveranser bidrar också till att skapa en positiv bild av ditt före-

tag hos dina kunder. Se oss gärna som en förlängning av din egen organisation.

 

Vi gillar att engagera oss. Så räkna med att vi alltid ställer upp och gör 

vårt yttersta, i ur och skur. Vi bryr oss – hela vägen. Så enkel är vår filosofi.

 

Läs mer om vår verksamhet i denna broschyr och känn dig varmt välkommen 

att kontakta oss! 

Vänliga hälsningar   Vi på Fraktkompaniet



449 964 km2 hemmaplan
Även om Göteborg med omnejd är mammas gata för oss så 

känner vi oss lika hemma på övriga orter i vårt vackra land.

Därför kan vi erbjuda dig följande:

 – Dagliga avgångar till samtliga orter i Sverige

 – Bokning före 11.00 betyder lastning samma dag

VÅR A LEVER ANSPL ANER:

Gävle och söderut:  1:a vardagen efter lastning

Norrlandskusten:   2 vardagar efter lastning

Inre Norrland:   3-4 vardagar efter lastning

INRIKES

NORDEN

EUROPA

UDDA TRANSPORTER

BUD OCH EXPRESS



Vårt revir breder ut sig
Övriga Europa kryper allt närmare, eller är det kanske 

vi som närmar oss. Vår Europatrafik växer ständigt och 

därmed har vi täta avgångar till de flesta hörn av Europa:
 

Flera avgångar per vecka till Tyskland, Holland och Belgien

Avgångar tisdag och fredag till övriga Europa

Goda grannar vi gärna besöker
Vi har en intensiv trafik till våra nordiska grannländer. Således 

kan du räkna med snabba leveranser även inom detta område:  
 

Dagliga avgångar från Göteborg till Norge

Dagliga avgångar från Göteborg till Danmark

Avgångar tisdag-fredag från Göteborg till Finland

INRIKES

NORDEN

EUROPA

UDDA TRANSPORTER

BUD OCH EXPRESS



Udda transporter
Långt, brett, högt, otympligt – ja, säg det godsslag som

vi inte transporterat. Vi tar gärna tag i uppdrag som inte 

följer gängse rutiner. Kontakta oss så fort du har någon

form av udda transport på gång.

INRIKES

NORDEN

EUROPA

UDDA TRANSPORTER

BUD OCH EXPRESS

Bud- och expresstransporter
Ibland hettar det till lite extra och godset behöver 

nästan vara framme igår.  Vi följer alla regler, inklusive

naturlagarna. Därutöver är det inte så mycket som är

omöjligt. Så nu vet du vad som gäller: 

Motsträvigt gods - vi löser det Panik - då kontaktar du oss



Visst är vi ett ungt och framåt företag, men när det gäller medarbetarnas 

sammanlagda år av erfarenhet får vi börja räkna i hundratal. I vår bransch, 

med ständigt snabba ryck och omväxlande uppdrag, är de kunskaper vi 

samlat på oss en riktig guldgruva som kommer våra uppdragsgivare till del 

genom våra tjänster.

 

Fraktkompaniet AB startade verksamheten den 1 november 2006.  Företaget 

har i skrivande stund 14 medarbetare, men vi fortsätter att växa – tack vare 

våra nöjda kunder.

Tillgänglighet

Vi kan bara hjälpa dig om du når oss – och det gör du lätt och smidigt. 

Räkna även med snabba svar på dina förfrågningar. Se oss som en 

tillförlitlig del av din organisation.

Engagemang

Det handlar om att bry sig – hela vägen. Från första kontakt till slutfört 

uppdrag är vi angelägna om att göra en förstklassig insats. Vi är nöjda 

när du är nöjd.

 

Ansvar

Vi tar ansvar från början till slut. Skulle mot förmodan något gå fel ger 

vi oss genast i kast med att lösa problemet. Vi vill att du känner dig trygg

med vårt samarbete.

Kunskap

Allt går lätt för den som kan. Med lång erfarenhet och breda kunskaper 

kan vi erbjuda dig prisvärda transportlösningar som fungerar. Och behöver 

du en transport utöver det vanliga har vi kapaciteten att ordna även det.

Vi har några ledord, men man skulle lika gärna kunna säga att de är ett 

naturligt arbetssätt för oss. I slutändan handlar det om att göra det där 

lilla extra som gör verksamheten välsmord och friktionsfri. Dessutom blir 

ju allt så mycket roligare.

Har du förslag på hur vi kan bli ännu 

bättre är du givetvis välkommen att 

kontakta oss.

LITE OM OSS Som transportbolag är vi väl medvetna om vårt miljöansvar. Det kan låta 

som en paradox eftersom fordonstrafik är vår kärnverksamhet. Men det är 

faktiskt inte så märkligt som det låter – av flera skäl. Ekonomi och miljö går i 

vårt fall hand i hand. Ju mer gods vi kan samlasta, desto mindre miljöpåverkan. 

Att vi dessutom är personligt intresserade av att vi själva och kommande 

generationer ska kunna leva hälsosamma liv gör ju inte saken sämre.

 

Vill du läsa mer om vårt miljöarbete kan du gå in på vår hemsida och klicka 

på fliken Miljö. Eller varför inte fråga oss om hur vi jobbar för att dra vårt strå 

till miljöstacken.

MILJÖN

VÅR HISTORIA

BOKA Snabbt och lätt ska det gå

Boka dina transporter på det sätt som passar dig bäst. 

Hos oss finns ett flertal alternativ att välja emellan

Telefon: 031-67 37 70

Fax: 031-67 37 79

E-post: order@fraktkompaniet.se

www.fraktkompaniet.se

På vår hemsida kan du också hitta direktnummer till

alla medarbetare. Kanske är det någon du tycker är

extra trevlig och som du helst har kontakt med.

Ett skarpt verktyg i transportdjungeln

Vår hemsida innehåller inte bara praktisk

information, den fungerar också som ett 

effektivt hjälpmedel. Med egen login får 

du tillgång till flera smidiga och

användbara tjänster. Här kan du:

Boka transporter

Beräkna inrikespriser

Se tidigare sändningar

Ta ut sändningsstatistik



Vi bryr oss – hela vägen

Tel: 031-67 37 70 | www.fraktkompaniet.se
In- och utrikestransporter | Logistiktjänster | Bud- och expresstransporter 


