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Målet kommer att nås 
Målsättningen att under 2009 leverera 800 000 pallar inom Retursystem Byggpall 

kommer att infrias. Sedan senaste nyhetsbrevet har ytterligare fyra producenter valt 

att leverera på Byggpall. Det ständigt ökande antalet användare borgar för en fortsatt 

god tillväxt 2010. 

Ny ordförande i Referensgruppen 
Den tidigare inköpschefen på NCC, Kent Eriksson, har valts in som ny permanent 

ordförande i Retursystem Byggpalls referensgrupp och ersätter Magnus Dahlberg på 

posten. Kent har stor erfarenhet av att driva branschgemensamma förändringsprojekt 

och är imponerad över att Byggpall redan har blivit så pass etablerat trots att det 

endast har varit igång sedan 2006. Han kommer med sitt breda kontaktnät att vara en 

mycket stor tillgång för systemets utveckling. 

Ny medlem i gruppen är också Åke Andersson, inköpschef region, PEAB. Det ökade 

engagemanget från riksbyggarna är mycket välkommet och förbättrar 

förutsättningarna för att få in fler tunga användare.  

Nytt år, nya möjligheter 
2010 knackar på dörren och planeringen för detta är i full gång. Inom 

Referensgruppen pågår ett arbete med att staka ut riktlinjerna för framtiden med 

målsättningen att vara det ledande retursystemet för lastbärare inom den nordiska 

byggbranschen. 

Nordbygg 2010 
Som ett led i att göra Retursystem byggpall ytterligare känt kommer vi för första 

gången att finnas representerade på mässan Nordbygg som äger rum den 23-26 mars 

2010. Montern kommer att vara belägen vid restaurangerna mellan A- och B-hallen 

och har nummer BG:12. Då detta är nordens största byggmässa är det ett utmärkt 

tillfälle att möta såväl befintliga som potentiella användare. Hjärtligt välkomna att 

besöka oss! 

Returlogistik har ny adress 
Under hösten har Returlogistik bytt kontor. Vi finns numera på Södermalm. Den nya 

adressen är Doktor Abelins Gata 3, 118 53 Stockholm 

God Jul 
Avslutningsvis önskar vi Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 


