ETT UNGT FÖRETAG MED
STOR ERFARENHET
2013 startades STAY FRESH SWEDEN AB, ett systerbolag till det välrenommerade företaget
BÖRJE JÖNSSON ÅKERI AB. Det började med en dragbil, bemannad av en chaufför, och några få
tågtrailers.
Tillsammans med koncernens gedigna kunskap och erfarenhet av vägtransport, specialtransport och
lager är STAY FRESH specialiserat på intermodala lösningar och systemtransporter med fokus på
miljö och kvalitet.
Tillsammans med Börje Jönsson Åkeri, Ulf Jönsson Åkeri, BÖRJE JÖNSSON SPEDITION GmbH och
B.J. TRASPORTI Srl ingår vi i koncernen The Jönsson group.

INTERMODAL TRANSPORT
Idag drar 4 dragbilar de 15 trailerna mellan kund och
järnvägen i den intermodala trafiken.
Via järnvägen går trailerna i både nationella och
internationella transporter med täta avgångar.
Vi erbjuder tempererade transporter (-25 - +25 grader),
hellaster, styckegods samt ADR transporter.

SYSTEMTRANSPORT
10 ekipage med bil och släp rullar i ett konstant
flöde, dygnet runt.
Både fordon och personal är dedikerade och
anpassade utifrån kundens behov och
förutsättningar. Tillsammans med våra kunder
skapar vi effektiva transportlösningar.

MILJÖ OCH FRAMTID
I Samhället ökar kraven på minskad miljöpåverkan
och vi prioriterar bra miljöval.
Våra fordon är av bästa miljöklassning Euro6. De
tankas med HVO100, ett helt förnyelsebart
drivmedel från växtriket och slakteriavfall. Detta
gör att vi har en CO2 reducering på ca 98 % i
jämförelse med andra drivmedel.

HJÄLTAR
En hjälte - en beundransvärd karaktär med unika krafter och övermänskliga förmågor,
som antar alla utmaningar och utför stordåd.
Våra lastbilar är våra hjältar och därför är varje lastbil uppkallad efter en superhjälte.

Vi ser att efterfrågan av ett seriöst
transportföretag med spetskompetens
och miljötänk är stor. Redan är tillväxten
på företaget stor och vi ser att den
kommer fortsätta öka –
Håkan Landgren, Transportchef

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ
För oss är det en självklarhet att arbeta med
ständiga förbättringar i hela verksamheten och
med hela kedjan, från bokning till utförd
transport/logistiktjänst.
Vi är certifierade enligt ISO
9001:2008, ISO14001:2004 samt
OHSAS 18001:2007

Med erfarenhet och kunskap skapar vi
möjligheter och förutsättningar för
framtiden där hållbarhet är vårt ledord -

VÅRA CHAUFFÖRER
Våra chaufförer är våra kunders ambassadörer.
Personalen är noga utvalda, med hög kompetens och
anställda på företaget.
Vårt mål är att skapa en trygg arbetsmiljö där
personalen värdesätts och trivs.
Idag är 34 chaufförer anställda i Helsingborg,
Karlstad och Stockholm.

Fredrik Jönsson, VD

KONTAKTA OSS

www.stayfresh.se
Håkan Landgren, Transportchef
hakan.landgren@stayfresh.se
042 295077

Fredrik Jönsson, VD
fredrik.joensson@bjtrucks.com
042 295060

