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LBC-information från personalen 
 

Sommaren närmar sig med stormsteg och vi kan se tillbaka på en konstig och annorlunda vår med 

förutsättningar som ingen kunnat förutse, vilket har medfört stora omställningar inte bara för LBC 

utan också för hela världen. Ingen vet i dagsläget hur länge det här kommer pågå och hur det 

kommer se ut efteråt, men vi kan vara säkra på att det medför förändringar för oss alla. 

 

Vi ser att indexet gör en negativ förändring och dieselpriset på 1 år har gått ner med -15,2 % vilket 

gör att priserna på våra transporter kan påverkas negativt beroende på justeringsperiod. Trots det så 

är känslan att vi haft en bra sysselsättning om man jämför med andra aktörer i branschen och det 

känns som att vi hanterat den här perioden på ett bra sätt. 

 

Som bekant använder vi oss av bl.a. instagram och facebook för att profilera oss. Vi tar tacksamt 

emot bilder från våra arbetsplatser, vi får kontinuerligt fler följare och spridningen ökar hela tiden.  

Vi hade ett inlägg i förra veckan om ”all-inklusive” container, detta inlägg nådde 2500 personer på 

några dagar. 

 

Renoveringen i åkarrummet börjar ta form och nu i veckan monteras det nya köket. Vi har även haft 

översyn och lagat staketet runt tomten nu i maj. 

 

Blickar vi framåt för att ser hur den närmsta tiden ser ut så har vi även en bra känsla, med flera 

kommande projekt: 

 

• Till att börja med så ska nu mötesspåret i Grohed som vi kört för Infrakraft komma igång igen 

under regi från Optivia. Vi mjukstarta där igen under vecka 21 och är beräknat att köra fram 

till och med vecka 42.  

 

• Vi pratar med de som har projektet på Östra station. Förhoppningsvis så kommer vi att köra 

där från vecka 35 och detta är beräknat fortsätta fram till och med vecka 42. 

 

• Markbygg har mycket jobb bl a ett stort nytt projekt på Lärkhöjden vid Åh stiftsgård som 

kommer dra igång vecka 22 och pågå under hela hösten.  

 

• Vårt samarbete med Bring löper på bra och vi får mycket goda vitsord från leverantören. Vi 

har sex ordinarie fordon som kör dagligen, men har även en hel del körningar som körs med 

extrafordon. 

 

• Vi kan även meddela att kylterminalen på LBC-gården är uthyrd till Risbergs Logistik. De 

kommer använda terminalen som ett mellanlager och vi kommer sköta transporter mellan 

vår terminal och deras lager.  

 

• Upphandlingen på Lastbilstransporter för Uddevalla Vatten är inlämnad och besked om 

tilldelning kommer att ske under juni månad. 
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• Den 1 juni startar vi upp transporterna för Stenas filial i Trollhättan. Tony Transport AB 

kommer att utöka med ett fordon och avtalet är på 3+2 år. 

 

• Vi har tecknat och skrivit ett nytt avtal med Kynningsrud Prefab på 3+2 år. 

 

Vid förvärv av mark i Uddevalla kommun har man en skyldighet söka bygglov och starta byggnationen  

inom en viss tid.  I samband med att vi köpte den nya tomten på Svensebergsvägen har LBC ett krav 

att söka bygglov och starta byggnation inom 18 månader. Tomten på Svensebergvägen är nu också 

inhägnad med staket. 

 

Styrelse har ett förslag om att se hur intressen bland våra delägare är till att hyra garageplats till ett 

förmånligt pris. Åsikten var att storleken på ytan skulle vara runt 100 m2 (18 x 6 m) 

 

Intresseanmälan av att hyra garage på vår tomt på Björbäck kan mailas in på info@uddevallalbc.se 
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