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

Retursystem Byggpall   

 

Ännu ett bra byggpallsår kan summeras 
20 nya användare som levererar på byggpall var målet för 2011. Målet har 

uppnåtts och den totala volymen pekar mot 1 miljon levererade byggpallar för 

året. 

 

Kommunikationsgruppen växer 
Det ökade intresset för Retursystem Byggpall visar sig också i att allt fler företag 

engagerar sig i byggpallsfrågan. Kommunikationsgruppen består av större 

kundföretag som samlat ställer krav på att leverans ska ske på Byggpall. 

Gruppen har möten med jämna mellanrum och står bland annat bakom det brev 

som tagits fram där företagen gemensamt ställer krav på leverans på byggpall. 

 

Upphämtning av pall på byggarbetsplatser 

Under 2011 har ett projekt bedrivits för att ta fram enkla arbetsformer och rutiner 

för att i samverkan med byggvaruhandeln löpande hämta upp pallar på 

byggarbetsplatser. Under 2012 kommer arbetssättet att gå i ”skarp drift under 

försök”. Kontakta oss på Returlogistik för mer information. 

 

Byggpall i artikeldatabasen FINFO 
Byggpall finns nu med egna artikelnummer i Finfo, ett för ”Byggpall” och ett för 

”Byggpall värmebehandlad”. Praktiskt att använda för ökad enhetlighet mellan 

byggbranschens olika led. Finfo är en central lösning inom bygg-, färg- och 

järnhandeln för att koppla samman leverantörerna – butikerna – kunderna. 

Artikelnumren och dess egenskapsdeklarationer finns på www.byggpall.se. Med 

byggpall både i Finfo och i AMA betyder det att byggpall etablerat sig som 

standard i byggbranschen för lastpallar i EUR-formatet. 

 

Byggpallsfilmen finns på webben och USB 

Filmen om byggpall är nu klar. På 4 minuter sammanfattar den Retursystem 

Byggpall. Titta på den! Får vi säga det själva så är den riktigt bra. Den finns på 

www.byggpall.se och kan även fås på USB från Returlogistik. 

 

  

God Jul & Gott Nytt År 

Vi ser med tillförsikt fram mot 2012. Med ett ytterligare ökat engagemang för 

byggpall på olika håll har vi all anledning att förvänta oss en fortsatt positiv 

utveckling under det kommande året.  

Avslutningsvis vill vi önska eder alla en riktigt God Jul och ett Nytt Gott År!  
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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 
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