
  

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification 
Agreement.  This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification.  
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Thomas Andersson 
MD, Business Assurance Nordics 
 

Intertek Certification AB 

P.O. Box 1103, SE-164 22 Kista, Sweden 

Detta certifikat intygar att ledningssystemet hos: 

 

Transportaktiebolaget i 
Jönköping 
samt ingående bolag Bjursell i Jönköping AB,  
Nässjö Kombiterminal AB & ProC Transportservice AB 
 
Huvudkontor: Verktygsvägen 19, 550 03 Jönköping, Sverige 

Ytterligare platser enligt appendix sida 1 

har granskats av Intertek och är i överensstämmelse med kraven i 

ISO 9001:2015 

Ledningssystemet är tillämpligt för: 

Förmedling av transport-, kran- och maskintjänster, mark- och 

anläggningsentreprenader, lager- och distributionstjänster, försäljning av 

markbyggnadsprodukter, förvaltning och skötsel av fastigheter, täkt- och 

återvinningsverksamhet samt terminaltjänster och transporter 

kombiterminal väg-järnväg. 

Certifikatsnummer: 

23610 

Certifikatets ursprungsdatum: 

19 januari 2001 

Datum för certifieringsbeslut: 

10 december 2018 

Certifikatets sista giltighetsdag: 

18 januari 2022 
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Detta appendix identifierar ytterligare platser för ledningssystemet hos 

Transportaktiebolaget i Jönköping 
Detta appendix är kopplat till certifikat #23610 och är endast giltigt tillsammans med det 

 
Transportaktiebolaget i Jönköping (Nässjö) 

Nyhemsgatan 6, 571 38 Nässjö, Sverige 

 

Transportaktiebolaget i Jönköping (Eksjö) 

Breviksvägen 55, 575 96 Eksjö, Sverige 

 

Transportaktiebolaget i Jönköping (Vetlanda) 

Stålvägen 6, 574 38 Vetlanda, Sverige 

 

Bjursell i Jönköping AB 

Kindergrensgatan 5, 554 74 Jönköping, Sverige 

 

Nässjö Kombiterminal AB 

Terminalgatan 13, 571 34 Nässjö, Sverige 

 

ProC Transportservice AB 

Nyhemsgatan 6, 571 38 Nässjö, Sverige 

 


	Certifikat 9001 sv.pdf
	Appendix 9001 sv.pdf

