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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 

Kraftig tillväxt konjunkturen till trots 
”All time high” för antalet levererade Byggpallar har slagits flera månader i rad under 

året. Prognosen pekar nu mot 800 000 levererade Byggpallar för 2009. En ökning med 

nästan 30 % jämfört med förra året. Ökningen förklaras av allt fler användare, fem nya 

sedan sommaren, samt av att de som tidigare gått in ökar sin andel av leveranser på 

Byggpall. Antal användare fördelat på leveransadresser uppgår nu till totalt 50 stycken. 

Nyhetsbrev  
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Allt tydligare krav på Byggpall 
Alla inom branschen gagnas av att Byggpall används i så stor utsträckning som möjligt. 

De allra flesta kunder inom byggbranschen kräver därför leverans på Byggpall då det är 

praktiskt möjligt. Såväl de stora riksbyggarna som bygg- och järnvaruhandelskedjor 

skriver successivt in det i sina avtal. Även underleverantörer till materialproducenter 

börjar nu använda Byggpall för sina leveranser. 

 

Ny medarbetare 
Den 1 september började Magnus Samuelsson på Returlogistik AB. Magnus har 

utbildning från Handelshögskolans Logistikprogram i Göteborg, med bakgrund som 

reservofficer. Tidigare branscherfarenhet från transport-, dagligvaru- samt 

fordonsbranschen. Magnus kommer att jobba mycket med Byggpall. Vi vill därför 

presentera honom här. Och så önskar vi Magnus välkommen till Byggpallsgänget 

förstås!  

Ny broschyr 
En ny broschyr har tagits fram. Den finns både fysiskt i A4-format och digitalt. Beställ 

ifrån Returlogistik AB eller ladda ner ifrån www.byggpall.se.  

Kontroll på nedklassningen 
Returflödena är den känsligaste och viktigaste delen i alla retursystem. Upphämtning 

och retur sker idag rikstäckande från ett stort antal bygg- och järnvaruhandlare och 

från byggarbetsplatser. Tack vare uppföljningssystemen kan vi exakt läsa av 

nedklassningen från var och en som returnerar. Totalt ligger den för året på 19 % med i 

det enskilda fallet max 25 %. Bra siffror om vi jämför med andra branscher. En siffra 

som vi räknar med ska sjunka ytterligare i takt med att volymerna ökar.  


