
 

GODSHANTERING 
Information från Waxholmsbolaget och MediCarrier Skärgårdsgods  
ang. godshantering. 

Waxholmsbolaget informerar 
Vi påminner nu leverantörer och godsmottagare om att beställa eventuella ”farligt gods”-
transporter innan sista godsfärjan avslutar för året.  
 
De två sista möjligheterna för godstrafik innan året är slut och vinteruppehållet är innan  
jul- och nyår, det vill säga den 22/12 samt 29/12. Därefter kommer vi inte i 
Waxholmsbolagets regi kunna transportera ”farligt gods” på våra godsbärande 
passagerarfartyg eftersom detta inte är tillåtet. 

Godstrafiken återupptas den 14 mars 2017 och kommer då initialt köras på tisdagar  
och torsdagar. 

Vi på Waxholms Ångfartygs AB tillönskar er en God Jul och Gott Nytt År! 

 

 

 
 

 



 

 

MediCarrier Skärgårdsgods informerar 
Vi har nu under 1½ år varit Waxholmsbolagets förlängda arm då det gäller landtransporter 
och godsbokning. Vi har tillsammans med er alla ute i skärgården fått till ett väl fungerande 
samarbete kring att gods förbokas innan det går med bil och eller båt ut i skärgården.  
 
Många av er är positiva, medan det fortfarande finns några som tycker att det är jobbigt.  
Vi är också medvetna om att det har varit en del strul kring faktureringen och framförallt för 
avgifter för obokat gods. Vi har så långt det är möjligt försökt att ta bort felaktiga avgifter för 
det obokade godset, och hoppas att alla är tillfreds med hanteringen. Vi har under det dryga 
år vi hållit på med detta ökat Waxholmsbolagets intäkter, då vi fångat upp mycket gods som 
tidigare fraktats utan eller med felaktig taxa. 
 
IN-gods 

Nu under vintern kommer vi att arbeta mycket aktivt med returgodshanteringen, s.k. IN-gods. 
Vårt mål är att IN-godset ska bokas och betalas för enligt Waxholmsbolagets taxor.  
Allt returgods, förutom tomma vagnar och tomma blåskåp, ska bokas och förses med 
avsändare och mottagare samt vara försedd med fraktsedel.  

Gods som går gratis i returflödet måste ändå bokas för att båt/bil ska kunna ta ut en lastlista 
så att de vet vad de ska ha med sig och vart de ska hämta det.  

Boka gods 

Det finns flera möjligheter att boka gods, antingen ringer man godsbokningen. 
Telefontider: Klockan 07:30-16:00, lunchstängt klockan 11:00-12:00. 
Det går även att boka via Waxholmsbolagets eller MediCarriers hemsidor alternativt kontakta 
skärgårdsgods för inloggningsuppgifter till webben där man själv kan lägga sina bokningar, 
dygnet runt. 

Godsspårning, passagerarbåtar! 
Vi har bjudit in alla godsbärande passagerarbåtar från TRSM och Utö Rederi till ett 
informationsmöte angående skanning av gods. Vi kommer att ha en liten utbildning för de 
som vill i samband med mötet. För de som vill kan vi komma ut till båten och utbilda i hur 
man tar ut fraktsedlar och skannar godset. 

I övrigt vill vi tacka alla våra kunder och leverantörer och samarbetspartners för detta år och 
hoppas att nästa år blir ännu lite bättre. Vi vill samtidigt passa på att önska god jul och gott 
nytt år till er alla! 
 
Personalen på Skärgårdsgods 
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