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Partille 2021-04-08

Leveranssituationen till följd av Covid-19
Hej!
Nu är det 1 år sedan pandemin slog till och vi har fortsatta problem med inköpen från Asien men
även från Europa. För att sammanfatta hela pandemins påverkan så har produktionen i Asien
varit mycket svajig och sett till Kina har det mycket berott på i vilken region som fabrikerna legat,
då man stängt och öppnat beroende på smittläget. Idag ser produktionsläget bättre ut, men
tyvärr så har vi hos en del producenter en liten volym och redan planerade order flyttas fram, då
kunder med stor volym prioriteras. Vi beställer kontinuerligt varor från alla leverantörer men vi
får inte alltid det vi beställer och detta är utom vår kontroll, som en följd av smittspridningen.
Idag är det främst nedan orsaker som påverkar oss och vi ser ingen ljusning innan sommaren men
vi ser att det stabiliseras och efter sommaren tror vi allt ska vara i balans.
Ett urval av orsaker som har påverkat oss mest är följande
o
o
o
o
o
o

Stängda fabriker eller fabriker med reducerad kapacitet
Brist på fraktfartyg
Brist på container
Brist på personal
Uteblivna leveranser från leverantörer som i sin tur skapat ökade volymer på
ersättningsvaror vilket leder till brist även på dessa.
Ingen eller bristfällig information från leverantörerna

Även de europeiska leverantörerna är drabbade, på samma vis som de från Asien. Fabriker är
stängda eller går med begränsad kapacitet eftersom personalen är sjuk, införda resestriktioner
eller att det är brist på råvaror och då finns inte tillräckligt med arbete att utföra. Den senaste
incidenten i Suezkanalen med det containerfartyg som suttit fast och blockerat all sjötrafik i
kanalen, den uppskattar vi inte ska påverka oss allt för mycket.
Vi beklagar att vi inte kunnat leverera utefter era behov men vi arbetar hårt för att snart få allt till
det normala igen!
Ni kan alltid kontakta säljare för aktuell information, 031–3362092 eller rur@menigo.se
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