
 

 

Kära kunder! 

 

Vi vill börja med att tacka er för att ni handlar av oss. Vi jobbar ständigt med att bli bättre på alla 

punkter så att vi kan ge er bästa tänkbara service och hjälpa er att bli ännu effektivare i er produktion. 

Med det här utskicket vill vi meddela att vi står inför en flytt till hösten av vårt lager samt back-office. 

Vi kommer flytta från Länna Industriområde där vi sitter idag till jättefina nya lokaler i Jordbro. Flytten 

ger oss möjligheten att förbättra vår process kring lagerhantering och samtidigt får vi nya fräscha 

kontorsutrymmen för våra medarbetare och en bättre arbetsmiljö. 

Flytten kommer dock att påverka våra utleveranser under ca en veckas tid. Vi har i planeringen gjort 

allt vi kan för att flytten ska gå så snabbt som möjligt och för att stilleståndet med utleveranser ska bli 

så kort som möjligt. Flytten involverar dock vårt stora lager med lagerskåp som inte går att skynda på 

hur mycket som helst. 

Planen som finns lyder: 

• Sista dag för utleveranser innan flytten sker är onsdag 31 augusti vecka 35. 

• För perioden torsdag 1 september v.35 till torsdag 8 september vecka 36 så förväntar vi oss 

att inte kunna utföra några utleveranser. 

Vi kommer göra allt för att det ska gå snabbare än satt plan och så snart skåp och system är på plats så 

kommer vi jobba dag och natt för att komma i kapp med alla order med målet att var i kapp innan v.36 

är över. 

Vi kommer självklart kunna ta emot och registrera order och även hjälpa till med förfrågningar under 

perioden och våra utesäljare jobbar som vanligt, men vi ber er ha överseende med att vi kommer ha 

ett stillestånd med utleveranser enligt ovan. 

Därför uppmanar vi er att försöka se över det dagliga behovet i tid innan flyttveckan kommer, så lovar 

vi att göra allt vi kan för att hjälpa er under tiden för flytt och för att se till att ni får det ni beställt under 

tiden så fort som möjligt efter att flytten är klar. 

Tack för ett fortsatt gott samarbete! 

 

Mvh, hela Wiklunds Verktyg teamet 

 

 

 

Axel Hermansson, VD 


