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Rutin bokning lastbil, säckar och buntband för depåansvarig 

Innan lastning 
Senast 2 veckor innan önskat lastningsdatum mejla förslag på datum och tidpunkt till Combineering 
samt kopia till Eva Maria. Det går även bra att lägga bokning längre tid i förväg, bekräfta då tiden ca 2 
veckan innan genom att ta kontakt med Combineering igen. Vid all kommunikation runt bokning av 
lastbil, skicka kopia till Eva Maria som sammanställer och stämmer av mot fakturering.  

Bekräftelse på lastningsdatum kommer från Combineering senast 7 veckodagar innan önskat datum 
infaller. Depåansvarig bekräftar att datumet fortfarande fungerar tillbaka till Combineering. 

I undantagsfall kan transportören Allround Transport behöva ändra lastningstiden, detta har dessvärre 
varit vanligt sedan pandemin då hela transportbranschen är i obalans och det är brist på lastbilar i 
Sverige som ska till Tyskland. Därför behöver depåansvarig bevaka mejlen därifrån bokningen gjorts.  

 

Vid lastning 
Det är många olika chaufförer som kommer till våra depåer. Om chauffören frågar efter transport-
dokument ska du hänvisa dem till Allround Transport som bokat transporten. Se även rutin 
Fraktdokument för depåansvarig på Rednet (länk till Rednet Depå - instruktion för krets – 
Kunskapsbanken (rodakorset.se)) 

Om chauffören inte vill lasta fullt (de har annan last på flaket eller hänvisar till tyngdpunkt eller 
liknande) ta kontakt med Allround Transport direkt, då kan de prata med chauffören.   

Om chauffören orsakat skada på depån, ring Allround Transport direkt då skadeanmälan ska upprättas. 

Alla eventuella avvikelser ska kommuniceras med Eva Maria för uppföljning. 

 

Efter lastning 
Hur gick lastningen, hur många säckar lastade ni, kunde ni lasta fullt, kom chauffören i tid, hade 
chauffören med sig transportdokument? Skriv en rad till Eva Maria efter lastningen för uppföljning.  

 

Säckar och buntband 
Beställs av depåansvarig genom att mejla Eva Maria. 

 

Kontaktpersoner 
Svenska Röda Korset  – logistikansvarig 
Eva Maria Rudbäck eva.maria.rudback@redcross.se 08-452 48 23 
AnnaCarin af Forselles annacarin.af.forselles@redcross.se 08-452 46 22 

Combineering – vår agent som hjälper till att boka lastningar (vid bokning mejla alltid alla tre) 
Jan Kronil jk@combineering.dk +45 4033 9707 
Edward Debski sed@combineering.dk +45 4590 4057 
Eva Due Ditlevsen edd@combineering.dk +45 4033 0062 

Allround Transport – transportör som har ansvar för lastbilarna 
Frank Huisman scandinavia@allround-transport.nl +31 10 295 63 01 


