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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 

Nordbygg 2010 – Byggpall hörs och syns 
Retursystem Byggpall fanns representerade vid Nordbygg på Älvsjömässan. Vi vill tacka 

alla som besökte vår monter, såväl befintliga som blivande användare. En rad nya 
kontakter knöts. Under mässan hölls också ett kommunikationsgruppsmöte. 

Uppskattat med enhetligt återköpspris 
Den 1 april införde Retursystem Byggpall ett enhetligt återköpspris. Ersättningen är nu 

alltid 40 kr för Byggpall oavsett skick. Den tidigare ersättningen var 40 kr för hel pall och 

20 kr för trasig. Införandet har mottagits mycket positivt.  

Enklare för byggarbetsplatsen 
Som ett led i Byggpalls fortsatta utveckling har ett projekt startats för att undersöka hur 

byggarbetsplatsen lättare kan bli av med sina pallar. Volymer finns inte alltid för fraktfri 

hämtning plus att det blir en extra hantering. En lösning kan vara att byggvaruhandeln 

hämtar pallar på byggarbetsplatsen i samband med att de levererar varor. 
Entreprenörer och byggvaruhandeln medverkar i projektet. 

Positiv volymmässig utveckling trots vintern 
Den kalla och långa vintern bromsade Byggpalls volymmässiga utveckling i inledningen 

av året. Trots det ligger volymerna högre t o m maj jämfört med förra året.  

Nya broschyren 
Vi påminner om den nya broschyren. Beställ från Returlogistik AB eller ladda ner från 

www.byggpall.se. 

Byggpall i pressen 
Byggindustrin intervjuade Kent Eriksson, ordförande i Byggpalls referensgrupp, i sitt 

nummer som kom ut i samband med Nordbygg. Läs artikeln i sin helhet på 

www.byggpall.se. 

Vi ber att få önska en trevlig och 
avkopplande sommar!  
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