
 

  Nyhetsbrev 
Mars 2010  

   
”Ekonomi, Enkelhet & Miljö – ett hållbart retursystem framtaget av och för svensk 

byggbransch” 
 
 

Retursystem  
Byggpall  
 
   
Enhetligt återköpspris från 1 april 
Nu blir det enkla ännu enklare. Det har funnits ett önskemål från användarna om 

att införa ett enhetligt återköpspris oavsett kvalitet för Byggpallar. Detta för att 

komma bort ifrån kvalitetsdiskussionen. Enligt beslut från Retursystem Byggpalls 

referensgrupp gäller därför från och med den 1 april att återköpspriset alltid är 40 

kr då man returnerar Byggpall, oavsett kvalitet. Det tidigare återköpspriset var 40 

kr för hel Byggpall och 20 kr för trasig. I samband med detta regleras priset för 

Byggpallen till 70 kr. 

Byggpall på Nordbygg 2010 
Som vi nämnt i tidigare nyhetsbrev kommer Retursystem Byggpall att ha en egen 

monter på Nordbyggmässan den 23-26 mars. Besök oss gärna i montern som har 

nummer BG:12. 

I vinterns järngrepp 
Kung Bore vägrar släppa sitt grepp om oss. Detta påverkar såväl byggnationen 

som produktionen hos vissa mer väderkänsliga materialproducenter. Detta har 

fått till följd att volymerna för levererade Byggpallar är något lägre än förväntat. 

Det är ändå glädjande att se att nya materialproducenter  börjar leverera 

på Byggpall. 

Byggpall - en konkurrensfördel 
Att Byggpallen är uppskattad av kunderna är ingen nyhet. Det är därför glädjande 

att flera av användarna nu även ser Byggpallen som en konkurrensfördel och 

använder den i sitt marknadsföringsmaterial. Hör gärna av er till Returlogistik AB 

om ni har behov av material för vidare spridning. 

Uppdaterad webbsida 
Sedan någon vecka ligger en uppfräschad version av webbsidan uppe. Gå gärna in 

och titta runt. Den nya sidan kommer att bli mer levande än den gamla. Bland 

annat genom att vi löpande presenterar nyheter där. 
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Mer information 

 
Besök systemets egen webbsida: 
www.byggpall.se 
 

 
 
Vid frågor kring systemet, kontakta Returlogistik 
AB som är ansvariga för införandet av 
Retursystem Byggpall.  

E-post: info@returlogistik.se 
Telefon: 08-717 71 60 

 

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från 
Retursystem Byggpall, skicka ett mail med 
texten "Inget mer nyhetsbrev tack" till 
info@returlogistik.se 

 


