Förbättringsarbete på 30- och 40-kilos plastlådor för fisk och skaldjur
Sammanfattning av arbetet vi gör för att förbättra kvaliteten på våra 30- och 40-kilos
plastlådor för fisk och skaldjur.
Sedan juli 2017 när vi tog över lådtvätten med tillhörande lager så har vi jobbat med en lång
lista av åtgärder för att höja kvaliteten på de lådor som vi tvättar.
Här följer en sammanfattning av genomförda aktiviteter:
• Löpande kassering av dåliga och trasiga lådor
• Schemalagt och löpande underhåll av själva lådtvätten
• Byte av dysor för att få ett bättre tryck och därmed bättre resultat
• Inköp av 2300 nya lådor från Pack & Sea
• Manuell avspolning för att få bort lager av gamla etiketter som inte lossar i tvätten
Vi har också några saker som vi kommer att genomföra under de närmaste en till tre
månaderna:
• Test av nytt kem som används framgångsrikt i Danmark. Kommer att testas i mars och
april
• Inbyggnad av lådgården, beräknad byggstart i slutet på mars. Ger oss bättre ordning och
större möjlighet att jobba mer effektivt med tvätten.
• Vi tar in offert på att sätta in en extra tvättsektion med högtrycksmunstycken för att mer
effektivt kunna få bort de svåraste etiketterna som inte lossar idag.
För att vi gemensamt skall kunna höja kvaliteten på de tvättade lådorna är det några saker
som är viktiga:
• Använd etiketter som är anpassade för ändamålet. Det finns information på GFA:s
hemsida om tips på var man kan beställa etiketter och vilken typ av etikett och lim som
skall användas
• Tejpa eller stifta/häfta inte fast etiketter på lådorna. Det är svårt att få bort och de som
hanterar lådorna riskerar att sticka eller skära sig.
• Använd inte otvättade lådor, se till så att allt kommer in för tvätt så håller vi en
godtagbar hygien för vår fina fisk och skaldjur. Rena lådor är också av betydelse vid
auktionen då rena lådor ofta ger ett högre pris.

