Gods och paket till Styrsö
Varor distribueras i Sverige av flera operatörer. Vissa kanaler är inriktade på
företagsmarknaden och vill leverera fram till kundens dörr, vilket inte fungerar på Styrsö.
Andra säljföretag och speditörer har lärt sig att allt större gods till Styrsö måste skickas via
godsterminalen på Fiskebäck. Där finns ingen lagringsmöjlighet, utan det gäller att man måste
leverera varan på förmiddagen. Se tidtabell:
I Fiskebäck skall godset lastas på pall av speditören/kunden, eller så att truck kan hantera
kollit. Kollit skall tåla sjötransport, max vikt 1,5 ton. Om inte speditören har konto hos
Styrsöbolaget måste frakten betalas på plats. Kostnaden är subventionerad av Västtrafik. Se
taxetabell:
Det är mycket viktigt att speditören vet vid vilken brygga godset skall lastas av, så att färjans
besättning kan stuva rätt. Det är också speditörens uppgift att avisera mottagaren att godset
har lämnats till färjan. Man får sedan själv ta hand om godset på Bratten eller Sandvik
(terminalen på Sandvik kan komma att upphöra).
Om något i speditörens hantering går fel, hamnar godset i dennes terminal någonstans i
Göteborgs omgivningar. I bästa fall gör speditören ett nytt försök att köra ut godset, annars får
man ordna egen transport från speditörens terminal.
Paket
Med mindre paket är det lättare. Sådana transporteras
lämpligast med PostNord, eller Schenker. DHL levererar
inte till Styrsö! PostNord kommer till Coop Konsum och
de båda andra till ICA Tången. Man får en avisering när
paketet är framme. Vad gäller DHL så kan dom
fortfarande inte inom sig flytta från företagsfrakt till sin
servicepoint på ICA Tången. Se till att leverantören du
köper av inte anlitar DHL!

Se upp för DHL

Det som levereras från utlandet, brukar som regel hamna på Coop Konsum, även om det
anges att det skall levereras till dörr.
Man kan förstås skicka paket från Coop Konsum eller ICA Tången. Det finns olika alternativ,
men oftast krävs att man registrerar frakten först på internet, betalar och får en fraktsedel att
skriva ut, vilken skall tas med till inlämningsstället.
MorgonTidig Distribution

MTD har etablerat en ny tjänst som fungerar även på Styrsö.
Det MTD Postlådepaket, som delas ut av tidningsbudet direkt i
brevlådan. Mycket bra service – man får en karamell också!
Hoppas att fler internetföretag börjar använda denna tjänst.

Övrigt
ICA Tången är ombud för Apoteket och Coop Konsum för Systembolaget med leverans på
tisdagar och torsdagar. Servicen är kostnadsfri för kunden.
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