Bergkvist
Insjön

HÅLLBARHETS
RAPPORT 2018
1

Hållbarhetsarbetet - en naturlig del
av vardagen på Bergkvist-Insjön
Vi levererar en förnybar produkt med miljövänliga transporter – och ser samtidigt till vår
personals arbetsmiljö och våra internationella affärsrelationers syn på mänskliga rättigheter. Hållbarhetsarbetet på Bergkvist-Insjön genomsyrar varje del av organisationen.
– Kärnan i klimat- och hållbarhetsfrågan är människan. Får hon en bättre miljö att
leva och verka i, då har man lyckats, säger Anders Nilsson, vd på Bergkvist-Insjön.

– Bergkvist-Insjöns hållbarhetsarbete baseras
på FN:s globala 2030-mål, och vi arbetar utifrån
perspektiven miljö, sociala förhållanden, personal,
mänskliga rättigheter och antikorruption. För att
lyckas krävs en daglig dialog kring dessa frågor,
säger vd Anders Nilsson.
Under året har Bergkvist-Insjöns lyft ämnen
som särbehandling, jämställdhet och kampanjen #metoo under flera seminarier. Det är viktigt
att vår värdegrund blir väl förankrad i hela organisationen.
VÅR RÅVARA MINSKAR MILJÖBELASTNINGEN
Vi följer de miljöcertifieringar som är grundläggande för råvaru- och materialanskaffning. Då
vårt timmer är både miljövänligt och helt förnyelsebart bidrar vi till ökade förutsättningar för en
bättre global miljöpåverkan med våra exporter.
Dessutom minskar vi miljöbelastningen med våra
klimatsmarta transporter.
– En viktig del av exporterna är att kontrollera
2

att internationella affärsrelationer respekterar de
mänskliga rättigheterna och att korruption eller
mutor inte förekommer, säger Anders Nilsson.
MÅNGFALD ÄR EFFEKTIVITET
I en mansdominerad bransch är mångfaldsarbetet
en viktig utmaning. Bergkvist-Insjöns målbild är att
öka antalet personer med utländsk bakgrund och
kvinnor i verksamheten med 50 procent.
– Det kan ta väldigt lång tid, men det är viktigt
av flera skäl. Vi är övertygade om att det finns en
kompetensreserv bland de här grupperna som vi
behöver, säger Anders Nilsson.

Vi arbetar med hållbarhet
utifrån perspektiven;
1. Miljö
2. Sociala förhållanden
3. Personal
4. Mänskliga rättigheter
5. Antikorruption

THE BERGKVIST WAY
Det viktigaste hållbarhetsarbetet är det som sker
varje dag i dialog med medarbetare och kunder.
– Vi har spännande tider framför oss och vi kommer fortsätta det dagliga arbetet med att utveckla
samtliga hållbarhetsaspekter ”The Bergkvist way”,
det vill säga med människan i fokus, säger Anders.
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8%

400 000 m3

Andel kvinnor

133 GWh

8%

Vår volym sågade trävaror under 2018.

Producerad värmeenergi
per år tillsammans med
Biodal Kraftvärme.
(9 000 villor med
direktel)

Torkmån

Torrflis

52%

17%

ANVÄNDNING AV
TIMMERSTOCKEN

Råspån

Sågade trävaror

19%

99%

Cellulosaflis

320 000 ton

Andel värmeenergi
från förnybara
bränslen

...koldioxid bands under 2018
tack vare den volym trävaror som
vi producerade. Det motsvarar
växthusgasutsläpp för cirka
30 000 svenskar.

36,9%
av Sveriges energi
kommer från biobränslen och är
den största
energikällan.

Sverige
Nordafrika

Råvara i produktionen är 100% gran.
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4%

3%

9%

Europa

Asien

18% 70%

BERGKVIST-INSJÖNS MARKNADER
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Råvara från gran – för ett hållbart skogsbruk

Certifierade produkter

Bergkvist-Insjön äger ingen egen skog, utan
köper in allt sågtimmer via vårt dotterbolag
Weda Skog AB. All råvara som vi köper in ska
uppfylla vår råvarupolicy för hållbart och ansvarsfullt skogsbruk.
Vid avverkning innebär ett ansvarsfullt skogsbruk att man tar naturhänsyn och att skogar
och naturområden med höga bevarandevärden
undantas. Allt timmer ska vara spårbart. Vi tar
inte emot:

Våra produkter ska vara FSC®(FSC-C107974)
eller PEFC-certifierade, eller minst uppfylla
FSC®(FSC-C107974) standard för kontrollerat
virke FSC®(FSC-C107974).
Grunden i Weda Skogs miljöarbete är de certifieringar som de arbetar efter och där de årligen
revideras. Certifieringen styr till stor del arbetet i
skogen. Även om inte all köpt råvara är certifierad

100%
råvarupolicy

så är den producerad av entreprenörer som
är certifierade.
Det finns en stor efterfrågan på certifierat
virke hos våra kunder. Efterfrågan är både på
PEFC- och FSC-certifierat virke. Weda Skog
arbetar aktivt med att kunna tillfredsställa
denna efterfrågan och samtidigt bidra till ett
hållbart skogsbruk.

• Olagligt avverkat timmer.
• Timmer som avverkats i strid med
traditionella och mänskliga rättigheter.

FSC: FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
är en ideell medlemsorganisation som verkar
för att världens skogar ska brukas på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

PEFC: PROGRAMME FOR THE ENDORSMENT OF FOREST CERTIFICATION
är en ideell organisation som driver ett system för certifiering av i första
hand familjeskogsbruk. Målet är en ekonomiskt uthållig och värdefull
skogsproduktion samtidigt som biologisk mångfald bevaras och kulturmiljö, sociala och estetiska värden värnas.
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Trä är framtidens byggmaterial
Trä som råvara är ett bra utgångsläge i ett miljöarbete. Det är framtidens byggmaterial och
mycket klimatsmart. Efterfrågan på trä ökar i hela
världen, det är en stark trend som inte visar några
tecken på att mattas av.

Trä binder kol och nyttan med att använda trä för
byggande och boende överstiger med råge produkternas utsläpp ur ett livscykelperspektiv. Vår
viktigaste uppgift för att minska klimatutsläppen
är att öka försäljningen av sågade trävaror.

FYRA AV VÅRA POLICYS OCH MÅL FÖR ATT MINSKA UTSLÄPP AV KLIMATGASER
Optimera det sågade utbytet av varje timmerstock. Vårt mål kan ge en effekt på
cirka 660 timmerbilar mindre per år gällande vår förbrukning. Ett ökat sågutbyte
ger ett minskat behov av råvara (timmer) vid samma produktionsvolym.
Ändra bränslemixen till våra pannor, vilket ger ett minskat behov av externa köp
av bränsle. I dagsläget köps delvis torrt bränsle och fuktigare bränsle säljs externt
vilket genererar bränsletransporter i båda riktningarna. Om en blötare bränslemix
kan användas minskar flödena i båda riktningarna. Vår pannpersonal följer upp
denna förändring och utvärderar ständigt denna bränslemix. Ansvarig för uppföljning är vår torktekniker och biproduktionsansvarige.
Minska elförbrukningen på hela vår anläggning, främst på vår såglinje där vår
största förbrukning ligger. Vår elansvarige har en kontinuerlig uppföljning av
detta.
Vår affärsidé är att förädla råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuda miljövänliga
produkter på en global marknad.
Vår ambition är att hållbarhetsarbetet ska
genomsyra allt vi gör på Bergkvist-Insjön och
fokusera på miljö, sociala förhållanden, personal,
mänskliga rättigheter och antikorruption.
Vi ansvarar för att arbetsmiljön för vår personal
ständigt kontrolleras och förbättras och att ingen

8

skadas i vår verksamhet. Att alla affärsuppgörelser
mellan kunder och våra representanter är utan
korruption och att vi inte gör affärer med kunder
som inte lever upp till mänskliga rättigheter i sina
verksamheter.
Genom att ständigt vara vaksam för risker inom
vår verksamhet vill vi värna om en bättre framtid
för kommande generationer.

Ett antal av våra äldsta virkestorkar kommer att stängas ner, vilka alla är mycket
energikrävande. Det är totalt fem kammartorkar och en kanaltork som är gamla
och energikrävande. Ambitionen är att stänga så många av dessa som möjligt.
Ansvarig för nedstängningen inklusive utvärderingen är vår torktekniker.
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Minimerar utsläppen på exportmarknaden
Hela 90 procent av våra leveranser exporteras,
därför är det viktigt att hitta hållbara och miljövänliga transportlösningar.
Bergkvist-Insjön skapade tidigt goda förutsättningar för att komma ut på järnvägsnätet. I Insjön
har vi en egen containerterminal vilket möjliggör
spårbundna transporter till och från vår industri.
NÄSTAN HELA VÄGEN MED TÅG
Terminalen, som är den åttonde i storlek i Sverige,
sköts sedan 2011 av Vänerexpressen. Ett miljöcertifierat transportföretag enligt ISO 14001, som transporterar exportleveranserna till Göteborgs huvudhamn för containertrafik med elektrifierat tåg.
– När Bergkvist produkter från Insjön anländer
till Göteborg för att skickas vidare ut i världen har
de endast åkt en och en halv kilometer med lastbil, säger Per Kristiansson från Vänerexpressen.

Sedan 2002 samordnas dessutom exporterna
till huvudmarknaden i Asien med Clas Ohlsons
importer från samma världsdel.
– När containrarna alltid lastas fulla till och
från Insjön kan utsläppen och miljöpåverkan
på exportmarknaden minimeras, säger Per.
LÅNGTRADARE TILL KORTARE STRÄCKOR
Virket transporteras på ett hållbart vis även på
de kortare sträckorna. Trygve Bengtsons Åkeri är
en av de samarbetspartners som kör det färdiga
virket ut i Sverige. De använder så långt det är
möjligt drivmedlet HVO, en förnybar diesel som
totalt sett minskar koldioxidutsläppen.
– Dessutom byter vi ut ungefär sju till åtta
ekipage om året till nya som drar mindre bränsle
och är mer miljövänliga, säger transportledaren
Fredrik Pettersson.

FAKTA OM VÅRA TRANSPORTER
90 procent av produktionen går på export.
35 procent av produktionen levereras via lastbilstransporter.
65 procent levereras via tåg från containerterminalen i Insjön
5 fullastade tåg per vecka går tur och retur till Göteborgs hamn.
640 meter långa är våra tåg – och består av 44 vagnar vardera.
38 000 TEU omsättes via terminalen i Insjön (en TEU = en 20-fots container).
8:e största terminalen i Sverige i omsättning.
Källa: Jörgen Fernvik, Chef för produktionsplanering och logistik
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Per Kristiansson,
VD Vänerexpressen
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Ger tillbaka till bygden och samhället
INSPIRERAR UNGDOMAR
Bergkvist-Insjön öppnar upp företaget mot en
yngre målgrupp genom att delta på årliga yrkesmässor som ordnas av skola och kommun. Där
brukar vi fungera som mentorer för UF-företag
och inspirera till eget företagande.
Varje sommar arbetar mellan 20 och 40 ungdomar hos oss, fördelat på cirka 3-4 veckor vardera.
För oss är det viktigt att låta dem ta första steget
in på ett av ortens största företag och visa att
Bergkvist-Insjön är en spännande och bra arbetsgivare som kan erbjuda många olika arbetsuppgifter. Förhoppningsvis kan vi locka duktiga ungdomar att återvända hit efter avslutade studier.
LOKALA ENTREPRENÖRER
Vi sysselsätter ett stort antal lokala entreprenörer.
Vissa arbetar mer eller mindre fulltid för oss i
områden där vi själva inte har spetskompetens,
exempelvis VVS, Styr- och reglerverksamhet samt
rena mekaniska arbetsuppgifter.
Administrativt så tar vi även hjälp med löpande
IT-tjänster från flera lokala konsultfirmor.
En stor del av vår sponsorbudget går till lokala
idrottsföreningar, där vi även har styrelseuppdrag.
Leksands kommun vill ha vår syn på olika lokala
frågor som rör utveckling, bland annat när det
gäller infrastruktur.
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LEVERERAR BIPRODUKTER OCH VÄRME
I ett biobaserat samhälle är vi ett viktigt företag.
Eftersom endast 50 procent av timmerstocken
blir till sågade trävaror, så är det av stor vikt att
vi har bra affärer och korta transporter för alla
biprodukter. Den del av timmerstocken som
inte blir sågade trävaror utgör viktig råvarubas
för cellulosaindustrin och energisektorn. Våra
kunder är pappersbruk och värmevärk huvudsakligen i Dalarna.
En betydande del av våra biprodukter utgör
också råvara för vår egen panna. Pannan värmer
upp våra egna virkestorkar men levererar dessutom en betydande del värme ut på det lokala
fjärrvärmenätet.
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”Det är inget typiskt mansyrke”
Emma Gundhe och Kesti Östning, två av
Bergkvist-Insjöns kvinnliga anställda, säger att
de känner sig som en lika självklar del av företaget
som sina manliga kollegor.
– Företaget tar hand om oss kvinnliga medarbetare väldigt bra, och jag ser ju i jobbannonser att
de alltid efterfrågar kvinnor, säger Kesti Östning.
Emma och Kesti har alltid trivts på sitt jobb, men
uppskattar att mångfalds- och jämställdhetsfrågan lyfts allt mer.
– Sedan kampanjen #metoo kom har ledningen
pratat med oss om hur vi upplever det och hur arbetsmiljön för oss tjejer kan bli bättre, säger Emma.

Kesti menar att det är viktigt för hela gruppen, inte
bara kvinnorna, att dessa frågor uppmärksammas.
– Det kan ju lika gärna vara en man som mår
dåligt på jobbet. Inom ett företag måste alla må
bra för att det ska fungera bra, säger hon.
Båda hoppas att de i framtiden får fler kvinnliga
kollegor.
– Många ser nog inte ens det här yrket som ett
alternativ. Som kvinna utan yrkesinriktning tänker
man kanske att man får sitta i kassan eller jobba
inom hemtjänsten, men varför skulle de inte kunna
köra maskin? Nog finns det jobb till tjejer på Bergkvist-Insjön, säger Kesti Östning.

Vi vill locka fler kvinnor
och utlandsfödda
Träindustrin är en mansdominerad bransch och
har alltid varit det. Det vill vi på Bergkvist-Insjön
ändra på. Vi vill se en möjlighet i varje rekryteringstillfälle att anställa kvinnor och personer med
utländsk bakgrund. Vi är helt övertygade om att
med fler kvinnor och mångfald skapar vi en bättre
och mer harmonisk arbetsmiljö. Det är ingen lätt
uppgift och vi förstår att det kommer att ta lång
tid att vända trenden. Därför är det viktigt att ha
ett tydligt mål och att aldrig tappa fokus på detta.
METOO-KAMPANJEN
En viktig del av mångfaldsarbetet är att skapa
trygghet i en tillåtande och varm arbetsmiljö.
– Kampanjen #metoo har uppmärksammats
under 2018 genom samtal med samtliga kvinnliga
medarbetare och information till hela företaget.
#metoo kommer att förbli en viktig del i vårt
framtida HR arbete, säger Eva Bengtsén.
Den breda åldersfördelningen är en styrka i vår
personalsammansättning.
– Våra medarbetare är födda mellan 1950 och
1999. Det känns bra med ett brett åldersspann,
vi har byggt på underifrån med yngre förmågor,
säger Eva Bengtsén.
DELAKTIGHET VIKTIGT
Det är viktigt för företaget att medarbetarna kan
påverka arbetsmiljön och sina arbetsförhållanden
och att de ser till allas lika värde.

14

– Genom att uppmuntra en bra dialog mellan
medarbetare och chefer skapar vi förutsättningar
för varje medarbetare att utvecklas. Det sker bland
annat genom årliga dokumenterade mål- och utvecklingssamtal där individuella mål för medarbetarens utveckling sätts upp, avslutar Eva Bengtsén.
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Arbetsmiljön är högt prioriterad
Historiskt sett har träindustrin varit en olycksdrabbad bransch. Hos oss har det endast förekommit
en olycka med sjukfrånvaro som följd under hela
2018. Vårt viktigaste mål är att alla medarbetare
och alla som vistas i våra anläggningar ska komma hem friska och oskadda när dagen är slut.

VÅRA FYRA VIKTIGASTE POLICYS
I ARBETSMILJÖN
En säker och hållbar/hälsosam
arbetsmiljö. Uppföljning av
sjukfrånvaron vid olyckor i SIA.
Alla avdelningschefer ska ha ett
dokumenterat säkerhetssamtal
med varje medarbetare en gång
per år.
Verkande mot mobbning och
trakasserier genom samtal och två
visselblåsare utsedda av företaget.
Långsiktigt arbete med att få in
fler kvinnor och bredare mångfald
på alla arbetsområden. Vår HRansvariga har det huvudsakliga
ansvaret för att det efterlevs.
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Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och
arbetar ständigt med att öka säkerheten för våra
medarbetare. I SIA-systemet förs noga dokumentation om tillbud.
SYSTEMATISKT FÖRBÄTTRINGSARBETE
För att skapa ett systematiskt arbete med att
förbättra arbetsmiljön har chefer, skiftledare och
skyddsombud gått utbildningen Bättre arbetsmiljö, BAM. Till våren ska utbildningen följas upp
med en ny utbildning, där nya lagar och regler
från Arbetsmiljöverket ska gås igenom.
För att förbättra arbetsmiljön ytterligare kommer företagets HR-ansvariga framöver att förlägga delar av sin arbetstid på olika delar av vår
anläggning. På så sätt hoppas vi kunna fånga upp
saker som händer få ett närmare samarbete med
alla medarbetare.
VI HAR EN PERSONAL SOM TRIVS
Vi har genomfört en undersökning hos våra
medarbetare för att ta reda på förekomsten av
mobbing och trakasserier.
Undersökningen visar att vi är på en god nivå,
men att vi också har saker som bör förbättras.
I undersökningen frågade vi även hur den sociala
miljön upplevs på företaget. Resultatet visar att
vi har en personal som trivs.

”Säkerhet prioriteras”
På Bergkvist-Insjön har vi en nollvision för
arbetsplatsolyckor och arbetar ständigt
för att öka säkerheten för alla som vistas
i våra anläggningar. Därför är dialogen
mellan chefer och anställda viktig.
– Vi arbetare får vara med och utveckla
hur vi vill ha det, säger Stefan Lyck, truckchaufför på företaget sedan tio år tillbaka.
Hos Bergkvist-Insjön förekommer det
sällan olyckor och Stefan Lyck tror att det
beror på att säkerheten prioriteras högt
på arbetsplatsen av vd:n Anders Nilsson.
– Han sätter säkerheten först när det
gäller allt och saker får ta tid bara det görs
på ett säkert sätt, säger Stefan Lyck.
Enligt en medarbetarundersökning vi
gjort uppfattas även den sociala arbetsmiljön på Bergkvist-Insjön som god.
Stefan Lyck uppskattar de årliga mål- och
utvecklingssamtalen och i år har samtliga
anställda fått delta på seminarier om
jämställdhetsfrågor.
– Det behövs verkligen på ett sågverk
där tonen kan vara manlig och tuff. Jag
upplever att folk har tagit åt sig.
Dessutom upplever han att de anställda
har mycket att säga till om i planeringen.
För att förbättra arbetsmiljön ytterligare
vill Stefan Lyck gärna se att företaget
lyckas med att anställa fler kvinnor.
– Vi behöver mångfald, då blir det
trevligare på jobbet, säger Stefan Lyck.
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Ett företag med god lönsamhet

Mänskliga rättigheter

Antikorruption

VILL FORTSÄTTA VÄXA
Vi arbetar ständigt med att uppnå god lönsamhet som ger ett starkt Bergkvist-Insjön. Den
ekonomiska mariginalen ska vara stor nog så att
vi kan fortsätta att investera vidare och växa.
För att ständigt förbättra vår lönsamhet har vi
finansiella mål som vi kontinuerligt följer upp, de
ligger också till grund för investeringar.

Bergkvist-Insjön ska respektera människors
rättigheter och internationella arbetsstandarder
enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i den Internationella Arbetsorganisationens (ILO:s) kärnkonventioner. Det betyder att
vi inte accepterar barnarbete, tvångsarbete eller
annat ofrivilligt arbete. Diskriminering på grund
av ras, religion, politisk uppfattning, kön, ålder,
nationalitet, sexuell läggning eller handikapp får
inte förekomma.
Vi verkar ständigt för att förbättra sociala förhållanden och mänskliga rättigheter inom de områden där vi verkar genom ständiga värdegrundsoch utbildningsinsatser för våra medarbetare.
Inga rapporterade incidenter om brott mot
mänskliga rättigheter har förekommit under 2018.

Vi har en hög etik i våra affärsrelationer, vi vill
konkurrera på rättvisa villkor och har nolltolerans
mot mutor och andra oegentligheter. I vår policy
för antikorruption ingår att våra medarbetare inte
ska ta emot eller ge personliga gåvor eller andra
ersättningar från/till utomstående som det finns
en affärsrelation med.
Vi bedömer att risken för att våra medarbetare
ska utsättas för korruption eller korruptionsliknande situation är liten. Våra kontraktsavslut följer
alltid fyraögonsprincipen och för hantering av
reklamationer har vi en strikt rutin att följa vilket
gör att risken för korruption är liten.
Vi har som mål att medarbetare i ledande befattningar ska inom en tvåårsperiod gå en utbildning i antikorruption.

PRIORITERADE MÅL

En hållbar framtid

OLIKA KRAVBILDER
Kortfattat kan man beskriva det så att det rotnetto vi erbjuder för skogsråvaran skapar en ekonomisk resurs för skogsägaren, generation efter
generation. Vi behöver också ett kassaflöde som
klarar av att parera avvikelser i marknaden.
Att vi finns belägna i Insjön ger arbetstillfällen
och ekonomisk stabilitet till underentreprenörer
och andra lokala företag som ringar på vattnet.
Vi har också våra kunders kravbilder som styr.
Kundens inköpspris måste stämma utifrån dennes förväntade kvalitetsutfall så att den förädlade
varan kan säljas för marknadspris i nästa led. Vår
målsättning är att nettoskuldsättningen aldrig
ska överstiga 40 procent. För närvarande ligger vi
på 10 procent vilket vi är stolta över.
VÅRA RISKER
Vi är exponerade för ett antal risker som kan ha
påverkan på bolaget och dess utveckling. Genom
en kontinuerlig och effektiv riskhantering försöker
vi reducera de negativa effekterna av våra risker.
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Efterfrågan och marknadspris. Marknadspriset sätts
vid varje kontraktstillfälle baserat på efterfrågan och
utbud. För att minska effekten av negativ prisvariation,
kan vi omförhandla köpekontrakt, göra personal- och
kapacitetsförändringar.
Råmaterialpriser och timmerförsörjning.
Leverantörer. Vi är beroende av ett stort antal olika
leverantörer. Vid bortfall av viktiga leverantörer kan det
orsaka kostnader och problem i tillverkningen. För att
reducera risken har vi leveransavtal med många av de
olika leverantörerna.
Valuta. Vår exportinriktning gör vår verksamhet starkt
valutaberoende. Cirka 80 procent av vår försäljning
sker i andra valutor än SEK. Vid varje försäljningstillfälle
valutasäkras affärerna.
IT-system. Störningar och felaktigheter i kritiska system
har en direkt påverkan på produktionen och viktiga
affärsprocesser. Vi har ett IT-säkerhetsarbete som omfattar kontinuerlig riskbedömning och införande
av förebyggande åtgärder.
Miljö. Ökade ekonomiska risker kopplade till ökande
energikostnader. Vi följer kontinuerligt upp energieffektiviseringar i hela anläggningen.
Personal. Träindustrin har varit en skadedrabbad
bransch, därför arbetar vi ständigt med att skapa säker
och hälsosam arbetsmiljö.
Sociala förhållanden och mänskliga rättigheter.
De sociala riskerna finns främst i bristande respekt för
mänskliga rättigheter i de länder dit vi exporterar våra
sågade trävaror. Vi besöker ofta våra kunder och gör
inte affärer med kunder som har bristande respekt för
mänskliga rättigheter.
Anti-korruption. Riskerna med korruption kan slå mot
oss som företag i form av böter och anseende samt förlorade affärer och kunder. Se nästa sida, antikorruption.

Bergkvist-Insjön
har prioriterat
följande globala
mål som särskilt
viktiga för verksamheten;

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Vår viktigaste uppgift för att minska klimatutsläppen är att öka försäljningen av våra sågade
trävaror. Vi kommer under 2019 att söka utökat
tillstånd för vår verksamhet.
Vår stora utmaning är att få alla våra medarbetare att tänka hållbarhet och få ut budskapet i
vardagen för alla. Här måste vi utbilda, informera
och föra diskussion, göra hållbarhet till en självklar
tanke hos alla.
Vi följer FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som sätter en gemensam agenda för 2030.
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