
 

 

Leveransstörningar på grund av Corona - uppdatering 
 

För drygt en vecka sedan gick vi ut med allmän information om hur Corona viruset påverkar våra in 

och utleveranser. Här kommer en uppdatering. 

Leveranssituation på kort sikt 
Generellt så har vi än så länge endast haft mindre leveransstörningar från våra leverantörer på 

vanligt standardmaterial och våra leverantörer har fortsatt god lagerhållning. Sifvert Skruv har 

fortfarande hög service när det gäller att hantera beställningar och göra utleveranser till kunder. 

Det beror bland annat på att vi har flera leverantörer på en och samma produkt vilket gör att våra 

chanser att få hem material är goda. Eftersom våra leverantörer fortfarande har relativt hög 

servicegrad så har vi själva inte bunkrat upp mer än att vi har förberett oss genom utökade lager av 

muttrar och brickor. Det kan nämnas att flera större distributörer har infört åtgärder för att förhindra 

för stor bunkring av varor. 

Men som många redan har fått erfara via media så har situationen i Europa förvärrats vilket påverkar 

leveranstiden på våra inköp och som därmed kan påverka vår leveransservice den närmaste tiden.  

Flera länder i Europa har stängt eller har ökat sina gränskontroller vilket gör att även om varor 

fortfarande kommer igenom så blir det förseningar med ett par dagar. I Italien så har dom stängt ner 

all icke kritisk tillverkning de närmaste veckorna och andra länder går inte på full kapacitet. Det 

påverkar främst ritningsartiklar, ombearbetade artiklar och udda artiklar.  

Men flera distributörer och tillverkare gör allt de kan för att hålla produktionen uppe genom att tex 

införa skiftarbete för att minska smittorisk, hålla produktionen uppe och samtidigt hålla människor i 

arbete. Det minskar risken för stopp på fästmaterial men förseningar kan uppkomma. 

Vissa förfrågningar tar längre tid än vanligt då både vi och våra leverantörer vissa dagar arbetar med 

reducerad styrka på grund av lättare sjukdomar och annan frånvaro. Vi ber er ha överseende med 

detta i rådande läge. 
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