31. oktober 2018

Ny terminal fra mandag den 5. november
Som tidligere meddelt flytter GASA og ZenFlora alle terminalaktiviteter til Logistikvej 4, 5250 Odense SV
(Højme) den 5. november 2018. Administration og salg forbliver på Lavsenvænget frem til den 17. december.
Desuden forbliver Florex (inkl. Terminal) på Holkebjergvej frem til den 17 december.

Indlevering (adresser og gavletiketter)
Fra mandag den 5. november skal alle varer til GASA GROUP Denmark A/S bestilt på farverne RØD, SORT,
GUL og senere også GRØN leveres på Logistikvej 4. Leveringsadressen påført købsordrer via Danpot vil blive
ændret til Logistikvej 4 fra den 5. november, men alle ordrer til levering den 5. november eller senere,
hvor der står Lavsenvænget på, skal leveres på Logistikvej 4.

Hvor, hvad, retning
Der er to sideveje til Logistikvej 4, 5250 Odense SV.
-

Første sidevej er indkørsel til medarbejdere og gæster. Og udkørsel for en del af lastbilstrafikken.
Anden sidevej er indkørsel for lastbiler. Aflæsning ved port 1 til 7 giver adgang til udkørsel samme
sted. Efter port 7 er der ensrettet i retning mod første sidevej

Adressen er ikke på Google endnu som logistikvej, men kan findes via koordinaterne 55.3617°N, 10.3223°E

Der opstilles infotavler i nærmeste fremtid ved selve indkørslen til logistikområdet, men indtil da bedes
GASA BØG
følgende porte noteret.
Denmark A/S
Indlevering af danske varer:
Indlevering af import:
Tomgods CC:
Diverse færdige etiketter m.m. (printerrum)
Anden leverance via skrårampe.
Formiddags afhentning af småplanter til fynsk gartneri

Port/Gate
Port/Gate
Port/Gate
Port/Gate
Port/Gate
Port/Gate

37-41
51-53
2-3
4-5
8
51-53 (dør ved glasparti)

Lavsenvænget 1
DK-5200 Odense V
t: +45 65 48 12 00
f: +45 65 48 12 01
e: mail@gasabog.com
www.gasabog.com
CVR-nr.: 25442024
VAT (Export): DK11896251
VAT (Import): DK25442024

Køb af gavletiketter hos Tanggaard
Man kan fra denne uge købe nye gavletiketter hos Tanggaard, Dansk Vandingsteknik A/S. Gamle RØDE,
SORTE og GULE etiketter med Lavsenvænget LOGO må stadig benyttes til lager er brugt. Husk dog at tilmelde
til Logistikvej og venligst bestil grønne etiket så i har dem inden den 1. december 2018. Kontakt evt.
Charlotte Appelgren på tlf. 56870274 eller charlotte@tanggard.dk (den grønne vil primært blive benyttet til
Norge, Schweiz og andre prioritet opgaver så som vare til Add-value produktion (Kædepak).

Leverance af småpartier
Vi ønsker, at gartnerier minimerer enhver form for omlæsning, samtidig med at vi gerne vil imødekomme
en række leverandører mht. at minimere deres transportomkostninger og leveringsudfordringer mht. vores
skarpe deadlines på indlevering.
Derfor: vil vi acceptere en samlæsning af flere farver pr. CC efter følgende retningslinjer:
-

Bland aldrig farver hvis i har hele containere. (Farven er vores interne grovsortering).
Har man småpartier til én farve og har man nok overskydende volumen på en Container med en
anden farve så sæt det ”lille” parti på toppen af samme. Overhold dog altid reglen: ”Sæt aldrig 2
eller flere farver på en og samme hylde”.

Når vi kommer frem til sæson vil vi forventeligt have behov for en ekstra indlevering hvilket så vil give en
ændring i ”reglerne” for samlæsning af farver, men indtil da regner vi med, at denne mulighed vil blive
velmodtaget som en ”mulighed under ansvar”

Indleveringsbreve
Af flere omgang har leverandørsiden ønsket sig, at vi kunne ”spare” indleveringsbrevet. Efter flytningen den
5. november vil vi ikke længere have krav om indleveringsbrev, blot kasserne har EF plantepas og containere
har den store gavletiket + farveetiket. Efter flytningen kontakter GASA DANPOT DATA omkring samme.

Nye port sluser
Når du/jeres chaufør/transportør kommer på adressen de første par gange bedes i/de om at være særlig
opmærksom på vores nye portsluser. Sluserne tillader at man kan bakke helt til rampen uden at åbne
bagendens luger og sluserne giver chauførerne støtte når de bakker, således at chaufføren i venstre sidespejl
kan se hvornår man er ved rampen grundet et rødt lys når man kan/skal stoppe. Udover en lettere adgang
for chauførerne så giver dette også en maksimal beskyttelse af planterne i de kolde perioder af året.
Praktisk aflæsningsspørgsmål kan tages direkte med Driftschef Ryan Jensen på telefon 6548 1332
Venlig hilsen
Niels Peter Bach
GASA GROUP Denmark A/S
npb@gasagroup.com, Tlf. 8745 2020
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