
Vill du bli 
medlem?

- Medlemsfolder

U-Schakt Ekonomisk Förening utgiven 2021-05-04

U-Schakt Ek. För.
Brandthovdagatan 25
721 35 VÄSTERÅS

Om föreningen

U-Schakt har sedan 1955 förmedlat maskin- och 
transporttjänster i Västmanland. Organisationen 
består av en samling enskilda företagare tillika 
medlemmar. 

Genom föreningen kan medlemmar och kunder få 
fullservice för alla typer av maskin -och markarbeten.  

För mer information om medlemskap 
ring oss: 021-109200

Tel: 021-109200
E-post: info@u-schakt.se
Org. nr: 778000-6123



Här är några av fördelarna med ett medlemskap i U-Schakt:
– Ramavtal med stora kunder
– Möjlighet att bredda sitt kontaktnät
– Pengar via avräkning (2 ggr/mån)
– Fakturering med kreditsäkerhet
– Förmedlingssupport
– Kompetensövervakning
– Kursverksamhet i egna lokaler, t.ex. Arbete på väg och YKB
– Förmånliga inköpsavtal, t.ex. försäkringar och drivmedel
– Kvalitet- och miljöledningssystem
– ID06 Administration

Som medlem förväntas:
– du att följa föreningens stadgar och av styrelsen fattade beslut.
– att samtliga förfogade transport- och entreprenadfordon faktureras 

genom föreningen.  (undantag beslutas i samråd med styrelsen eller av 
styrelsen utsedd representant)

– att företagets fordon är besiktigade och har fullgod utrustning.
– att företagets anställda har rätt utbildning och utför arbetet 

fackmannamässigt.

Medlemskap
- Medlemskapet delas in i två steg, i det första 

steget går man in som sökande medlem. 
Tycker båda parter att det fungerar bra tar man 
nästa steg och ansöker om fullvärdigt medlemskap. 

Steg 1, Sökande medlem
- Inträdesavgift: 7.500:-

Återbetalas om man väljer att inte bli fullvärdig medlem 

Steg 2, Fullvärdig medlem
- Inträdesavgift: 7.500:-
- Insats till medlemskontot: 15.000:- / maskin

Faktureras vid inträde, betaltid 36 månader.

Övrigt
- Förmedlingsprovisioner Utbetalning inom

7% Sökande 40 dagar
5% Normal 10 dagar
4% Normal 40 dagar

- Övriga provisioner Utbetalning
2% Offertjobb enligt förvald provisionsnivå
1% Manuellt arbete – ıı –
1% Material – ıı –

- Medlemskonto
1% Avsättning upp till 70.000:- / maskin
Tak för medlemskonto 700.000:-


