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

svensk byggbransch” 
 
 

Retursystem  
Byggpall  
 
   
Vi summerar 2010 
Vi ser tillbaka på ett år av ekonomisk återhämtning i Sverige. Spåren 
av finanskrisen suddas alltmer ut, inte minst inom byggbranschen. 
Även nyproduktionen börjar nu ta fart på allvar. Den tröga starten av 
året gjorde dock att vi endast noterar en liten volymökning för 
Byggpall jämfört med 2009.  

En stor nyhet för Retursystem Byggpall under året har varit 
införandet av ett enhetligt återköpspris. Detta har mottagits oerhört 
positivt av de som säljer tillbaka Byggpall. Den ständiga 
nedklassningsdiskussionen kring lastpallar gäller inte längre Byggpall. 
Ersättningen är alltid 40 kr för pallar märkt med Byggpalls symbol. 

En annan viktig utveckling har varit att Retursystem Byggpalls 
Kommunikationsgrupp kraftigt förstärkts. Det är främst 
representanter för riksbyggarna som tillkommit. I och med detta ökar 
trycket på leverantörer att börja leverera på Byggpall.  

Gemensamt brev 
För att tydliggöra branschens gemensamma önskemål om leverans 
på Byggpall har medlemmarna i Retursystem Byggpalls 
Kommunikationsgrupp gemensamt undertecknat ett dokument som 
skickats ut till många av byggbranschens leverantörer med titeln 
”Leverans skall ske på Byggpall”. Detta tillsammans med 
påtryckningar från kunderna har redan givit resultat i form av att ett 
antal leverantörer har eller kommer att börja leverera på Byggpall. 
Brevet finns att läsa och ladda ner i sin helhet på www.byggpall.se. 

God Jul & Gott Nytt år 
Det är med tillförsikt vi ser fram emot 2011. Med en stärkt 
Kommunikationsgrupp och ett ökat engagemang för frågan är nu 
alla verktygen på plats, det är dags att skörda frukterna. Mycket 
pekar på kraftigt ökade volymer under 2011. Det är redan klart att vi 
under första kvartalet 2011 kommer att kunna redovisa flera nya 
användare, stora som små. Avslutningsvis vill vi önska eder alla en 
riktigt God Jul och Ett Gott Nytt 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 


