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Välkommen till
Weland AB
Vi är ett familjeföretag med rötterna djupt förankrade i Småland. En ledande 
tillverkare och leverantör av spiraltrappor, raka trappor, räcken, handikapp ramper, 
gångbryggor, gallerdurk och entresoler. Vår verksamhet startade vi redan 1947 
och den kultur som grundades då lever på många sätt kvar än idag – som vår 
flexibilitet, vår personliga service och vårt erbjudande i framkant. Vi arbetar 
målmedvetet för att utveckla våra produkter och vår plåtbearbetning så att vi 
alltid ligger i linje med förväntningarna från marknaden och gärna ett steg före. 
All vår tillverkning sker i Smålands stenar där vi förfogar över drygt 100 000 m2 
fabriksyta, och där vi arbetar efter mottot effektiv produktion med minsta möjliga 
påverkan på vår  gemensamma miljö.

Jag älskar naturen med de djupa  småländska 
skogarna, de trolska sjöarna, dimman över 
 ängarna och att kunna plocka bär och svamp på 
samma ställen där jag plockade dem som barn. 
Det är sådant som jag vill ge vidare till mina barn 
och till generationer framåt, och den känslan vet 
jag att jag delar med så många andra. 

Hållbarhet är inte ett val som vi kan välja eller välja 
bort, det är det enda valet som vi har. Det är ett 
stort ansvar som vi alla delar och som är fyllt med 
både möjligheter och utmaningar på vägen. När jag 
 blickar tillbaka på vårt hållbarhetsarbete under åren 
som gått ser jag att vi har  åstadkommit  mycket och 
det gör mig stolt. Samtidigt är jag långt ifrån nöjd för 
jag vill så mycket mer. Då känns det tryggt att veta 
att våra medarbetare alltid ser möjligheter framför 
utmaningar – inte minst när det handlar om att hitta 
hållbara lösningar. Vi är redan på väg och vår ambi
tion är att halvera våra koldioxidutsläpp till 2030.

För oss på Weland är FN:s 17 globala mål en 
 perfekt kompass och ett tydligt riktmärke framåt. 
De visar på en hållbar utveckling som bygger på tre 
dimensioner – miljön, det sociala och ekonomin. 
Det är de 17 målen som vi förhåller oss till men 
som vi också anpassar efter de förutsättningar 
som är våra. Vi ställer löpande om vår produk
tion genom satsningar på nya maskiner och 
förnybar energi så att vårt avtryck på miljön hela 
tiden  minskar. Våra arbetsplatser ska vara trygga 
 platser att vara på och ska kännetecknas av en 
 inkluderande och välkomnande kultur som får oss 
att må bra på jobbet. Samtidigt säkerställer vi att 
vi är lönsamma så att vi kan erbjuda arbete och 
trygghet för så många som möjligt, och fortsätta 
våra hållbara investeringar långt in i framtiden. 

Jonas Welandson
koncern-vd

Den enda 
vägen att gå"

"
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2020 blev ett utmaningens år när en pandemi satte hela 
världen på vänt. Ett år då både länder, företag och framförallt 
människor sattes på tuffa prov, och där en ny verklighet tog 
form. För en del företag har den pandemi som fortsatt pågår 
bidragit till att man har kunnat växa sin verksamhet, men för 
många har det varit precis tvärtom. Samtidigt har vi sett hur
kreativa lösningar bidragit till att många har hittat nya vägar
för att klara sig igenom krisen, och att samarbeten har
lett till att åtgärder har genomförts på kortare tid än vanligt.  
När det gäller klimatet förvånades också många över hur 
snabba förbättringar som kan ske i den egna närmiljön när 
 utsläppen minskar. Nu vet vi, och det är viktigt att vi alla tar 
den kunskapen med oss framåt.

För att nå hela vägen till ett hållbart samhälle kan vi inte nöja 
oss med ett steg i taget – vi behöver gemensamt ta större 
kliv. Att arbeta och leva hållbart är något som vi alla behöver 
anpassa oss till, och på Weland har vi redan börjat vår håll
barhetsresa. Vår utgångspunkt är att vi genom smart och 
hållbar utveckling ska vara med och bidra till att uppfylla de 17 
globala målen till 2030 tillsammans med dig som är leverantör 
eller kund hos oss. 

JONAS HOLMGREN 
MILJÖ OCH CERTIFIERINGSANSVARIG

Året 
som gick

Viktiga händelser 
i Welands 
hållbarhetsresa

HÅLLBARHETSRAPPORT 2020 ÅRET SOM GICK

ISO 9001

ISO 14001 SUNDAHUS

FÖRSTA ELBILENBASTA

BYGGVARU-
BEDÖMNINGEN

1996 
Weland AB certifie
ras enligt kvalitets
ledningssystemet 
ISO9001.

2009
Weland AB certifieras 
enligt miljöledningssys
temet ISO14001.

2016
SundaHus erbjuder ett brett utbud 
av tjänster för medvetna material val. 
Weland AB är  registrerad leverantör.

2011
Tillhandahåller information om hållbarhets
bedömda varor. Weland AB är anslutna.

2011
Möjliggör trygga och giftfria mate
rialval för inköpare. Weland AB är 
registrerad leverantör.

2018
Inköp av koncernens första elbil.

2019
Laddstolpar installeras på 
Weland AB:s parkering för att 
tillgodose både med arbetares 
och gästers behov av el
bilsladdning.WELAND 

70 ÅR

VISA VÄGEN-
PRISET

STAFETTVASAN EPD PÅBÖRJAS

SOLCELLER

BERGVÄRME &
KULVERTERING

ÅRETS AMBASSADÖR
GISLAVED

FRISKVÅRD

LADDSTOLPAR

2017
Ett jubileum som firas med 
pompa och ståt tillsammans 
med medarbetare, kunder 
och leverantörer.

2019
Priset Årets arbetsgivare 
delas ut av Samhall och 
uppmärksammar de 
arbetsgivare som förstår 
värdet av att se människors 
kapacitet istället för deras 
begränsningar.

2020
Ett koncernövergripande frisk
vårdsprojekt där Stafettvasan 
var målet. 27 lag från 20 olika 
Welandföretag deltog.

2019
Fossilfri energi 
 genom egen solcells
produktion.

2020
Värmesystemet på Weland AB:s 
fabrik i Smålandsstenar byggs 
om från gas till bergvärme.

2020
Weland AB tilldelas priset med följande 
 motivering "Årets ambassadör har ett hjärta 
för lokalsamhället. Genom aktiviteter och 
engagemang sätter de vår kommun på  kartan 
och visar vägen. De är samarbetsvilliga, 
 satsar på utveckling och har en inställning att 
 ingenting är omöjligt."

2020
Storsatsning på friskvård 
inleds där gemensam träning 
och föreläsningar runt hälsa 
är i fokus.

2021
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EN HÅLLBAR VÄRLD FÖR ALLA 
Hållbarhet är en global fråga, och på Weland ställer vi 
oss självklart bakom FN:s 17 globala mål. De globala 
hållbarhetsmålen ger oss en tydlig riktning och vägled
ning framåt, och tillsammans med våra leverantörer och 
kunder ska vi bidra till en hållbar framtid för både oss 
och kommande generationer. Våra egna hållbarhetsmål 
är tydligt uttalade och genom att vi har kartlagt var vi 
kan göra störst skillnad blir också riktningen för vårt 
hållbarhetsarbete framåt mer distinkt. 

ETT HÅLLBART FÖRETAGANDE 
Alla företag måste arbeta för att minska sin påverkan 
på miljö, människor och samhälle. Hos oss på Weland 
står produktionen i centrum och genom att vi ständigt 
utvecklar våra produktionsprocesser kan vi effektivt öka 
utnyttjandegraden av både material och energi för att 
minimera vår påverkan på miljön. Vi är övertygade om 
att det i framtiden endast finns plats för hållbara företag 
som använder sina resurser effektivt och låter hållbarhet 
löpa som en röd tråd genom hela verksamheten.

Vi och vår 
omvärld
Hållbarhet handlar om att ta ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar.  
Det är ett ansvar som vi alla delar, för det är endast tillsammans som vi kan 
 bygga hållbara, trygga och cirkulära städer och samhällen. Platser där människor 
kan leva tryggt och trivas och som ger kommande generationer ett bra avstamp 
in i framtiden. 

Det finns endast 
plats för hållbara 

företag.

"

"

VI OCH VÅR OMVÄRLD

Att våra produkter håller över generationer innebär 
att resurser som material och energi kan fördelas på 
 produktens hela livscykel, och att det totala fotavtrycket blir 
 mindre för varje år som produkten används. Lika viktigt och 
självklart är att våra produkter inte innehåller miljöfarliga 
ämnen som kan skada människa, djur och natur. Det är 
hållbarhet för oss och alla våra medarbetare som arbetar 
med att utveckla och tillverka våra produkter varje dag.

KVALITET

Materialet står för en stor andel av den totala produk
tens miljöpåverkan, och vi vet att även små förändringar 
i materialval och minskad materialåtgång vid produktion 
kan göra stor skillnad. Därför är det ett självklart fokus
område för oss i vårt hållbarhetsarbete. Vi ställer också 
krav på att den ytbehandling som sker i vår produktion 
både klarar högt uppsatta krav och är noga utvald ur ett 
miljömässigt perspektiv. Tillsammans med en effektiv 
produktion där ny teknik är kännetecknande ser vi till att 
vi håller vår miljöpåverkan på en så låg nivå som möjligt. 

MATERIAL 

Vårt fokus ligger på att utveckla hållbara lösningar och 
produkter som kan leva länge. Vi följer noggrant innova
tioner inom materialutveckling och kombinerar vår egen 
kompetens med samarbetspartners som har samma 
hållbarhetsmål som vi har. Därför väljer vi till exempel 
material från världens ledande stålverk så att vi kan dra 
nytta av deras erfarenhet  från de projekt för minskade 
koldioxidutsläpp som de driver. 

UTVECKLING & INNOVATIONER

1.

2.

3.3
steg till 

hållbarhet
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SVENSKT, NÄRA OCH HÅLLBART 
Vi anser att svenska produkter och plåtbearbetning på 
svensk marknad är ett bra miljöval. Det handlar inte 
enbart om de högt ställda krav på mängden utsläpp 
och rening som ställs på de svenska företagen, utan 
också om att värna den  inhemska produktionen, skapa 
arbetstillfällen och  minska långväga transporter som gör 
avtryck i miljön. Vår grundläggande hushållsprincip där 
vi använder resurser på ett effektivt vis och återvinner 
allt som är möjligt har vi med oss varje dag på jobbet. 
Den kombinerar vi med vårt offensiva framtidstänk där 

vår investeringstakt i nya maskiner och lokaler är hög 
och bidrar till en energieffektiv produktion med en låg 
energiåtgång per tillverkad detalj. 

VISST FINNS DET UTMANINGAR 
PÅ VÄGEN  
För oss är materialframställningen en stor del av vårt 
 totala klimatavtryck. Därför arbetar våra material  till
verkare intensivt med innovativ utveckling i syfte att 
 minimera det. Ytbehandlingen på våra produkter är alltid 

en del av utmaningen, men oavsett tillvägagångssätt 
så har vi genom vårt miljöfokus säkerställt att vi idag 
erbjuder våra kunder de för produkten mest hållbara 
alternativen. Vi använder i huvudsak varmförzinkning 
som är ett bra alternativ i de flesta miljöer. Det är ett 
överlägset korrosionsskydd för stål och leder till i princip 
underhållsfria produkter som håller länge. Tillgången 
till koldioxid neutral energi är en annan knäckfråga, men 
genom långt gången energieffektivisering i kombination 
med egen solcellsproduktion är vi redan en bra bit  
på väg.

Vår grundtanke
Som alla tillverkande företag sätter vi avtryck i miljön, och det avtrycket vill vi 
minimera. Genom väl genomtänkta materialval, hållbart energianvändande och 
en smart energiproduktion bidrar vi till det. Vi värnar om våra medarbetare och 
strävar efter att alla som arbetar hos oss ska trivas och må bra på jobbet, så att 
de vill fortsätta vara en del av Weland under lång tid framöver. Att vi arbetar aktivt 
med jämställdhet ser vi som självklart. Industrin är traditionellt sett mansdomin
erad och vi vill vara en aktör som bidrar till att fler kvinnliga kompetenser söker 
sig till oss och till branschen. Den ekonomiska hållbarheten säkerställer vi genom 
gott affärsmannaskap och mångåriga samarbeten med våra kunder.
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På Weland tillverkar vi produkter som med sin långa livslängd 
garanterar problemfritt användande i generationer. Dessutom 
tillverkas våra produkter i stål som är världens mest återvunna 
material och kan återvinnas hur många gånger som helst utan 
kvalitetstapp. Vi är certifierade enligt ISO14001 sedan 2009 och 
arbetar med ständiga förbättringar inom miljöområdet.

Våra stånd
punkter

    VÅRT SOCIALA ANSVAR
 » Alla medarbetare ska ha avtalsmässiga 

löner och skriftliga anställningsavtal.
 » Vi har riktlinjer för att motverka alla former 

av mobbning och diskriminering. 
 » Vi har riktlinjer för att motverka missbruk 

så som alkohol, droger och spelmissbruk.
 » Vi verkar för jämställdhet mellan kvinnor 

och män, och är uppmärksamma på 
 andra faktorer som kan vara diskrimi
neringsgrundande.

    VÅRA MEDARBETARE
 » Vi ser våra medarbetare som en viktig 

resurs och verkar för att alla ska må bra 
på jobbet och fritiden. 

 » Arbetsförhållanden styrs med hjälp av vår 
arbetsmiljöpolicy. Den kan vi samman  
fatta som att ”Vi ska arbeta säkert eller 
inte alls”.

 » Ett pågående systematiskt arbets
miljöarbete driver och leder till ständig 
förbättring.  

 » Inom ramen för vårt friskvårdsprojekt 
hjälper vi våra medarbetare att arbeta 
med friskvård även på fritiden. Det gör vi 
genom att bistå med lokaler för friskvård 
samt att driva gemensamma träningar 
och promenader.

 » Vi ser medarbetarna som en viktig resurs 
och vi vill att alla ska trivas på jobbet. 
Tillsammans ska vi skapa god gemenskap 
mellan varje kollega.

    RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA
    RÄTTIGHETER
 » Vi anser att mänskliga rättigheter är en 

självklarhet och ställer oss bakom FN:s 
deklaration om mänskliga rättigheter. 

 » Vi samarbetar enbart med väl kända 
leverantörer som agerar i länder med 
fungerade lagstiftning, och vi värnar om 
våra medarbetares fri och rättigheter.

 » Hos oss kan varje medarbetare påverka 
sin arbetssituation och har en självklar 
rättighet att påtala oegentligheter utan risk 
för repressalier eller särbehandling.

 » Vi har nolltolerans mot mutor och 
 korruption.

Vi ska arbeta 
säkert eller 

inte alls

"
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Säker 
på jobbet
För oss är det viktigt att våra arbetsplatser är säkra platser 
att arbeta på, så att alla medarbetare kan känna trygghet på 
jobbet varje dag. Tillsammans med våra med arbetare arbetar 
vi för att minimera de eventuella risker som kan  uppkomma 
i verksamheten och riskbedömer den löpande för att säker
ställa att olyckor och ohälsa förebyggs. En bra arbets plats 
kännetecknas också av en kultur där alla behandlas lika, visar 
omtanke om varandra och där mobbning och diskrimi nering 
aldrig får utrymme. Våra medarbetare är en stor del av vår 
framgång och för oss är det betydelsefullt att alla mår bra 
både på jobbet och på fritiden där våra friskvårdsprojekt spelar 
en viktig roll.
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Hållbarhetstänket
sitter i våra gener
– Vi har alltid arbetat med hållbarhet utan att sätta just 
den etiketten på det, menar Thomas Barck på underhålls-
avdelningen på Weland. Solcellsanläggningen på 
 företagets tak i Smålandsstenar är bara ett exempel på 
många hållbara investeringar. Den ger upp till 340 000 
kWh/år, något som kan jämföras med en normalstor villa 
som förbrukar omkring 15 000 kWh/år.

Hållbarhet kan handla om energisnåla och effektiva val 
av allt från maskiner till värme och belysning, men också 
om att välja energislag som minimerar avtrycket på 
miljön. Solcellsanläggningen på Welands tak fyller båda 
kriterierna väl.

 – Anläggningen består av 1472 paneler som sitter på 
de delar av taken som har lämplig konstruktion. De ligger 
platt mot taket för att inte snöfickor ska uppstå, berättar 
Thomas Barck och fortsätter:

 – Förhoppningen är att vi ska kunna installera 
solceller på fler byggnader inom koncernen där det är 
lämpligt. Vi måste också ta hänsyn till den kvot vi får 
från e.on. Det måste finnas plats i nätet, hur konstigt det 
än kan låta. Alternativen är att byta våra egna ställverk, 
vilket inte är aktuellt i nuläget.

SMART VÄRMEÅTERVINNING  
Andra smarta energibesparande åtgärder är värmeåter
vinning från kompressorer, ventilationsaggregat, laser
maskiner och pressvetsar.

 – På vintern är vi självförsörjande av värme under 
produktionstid i fabriken ner till en utetemperatur av 
cirka fem minusgrader. Den värme vi då behöver tillföra 
kommer från naturgas. Jordvärmeslang till värme
pumpsanläggningen för den nya kontorsbyggnaden är 
lagd under parkeringsytor. Tillsammans med solpaneler, 
och ett ventilationssystem med värmeåtervinning blir 
det mycket energisnålt, förklarar Thomas Barck.

Han berättar också att ventilationsaggregat med 
värmeåtervinning har mellan 85 och 90 procents 
 verkningsgrad. Det innebär att den varma, smutsiga, 
syrefattiga luften som blåses ut filtreras/renas och 

växlar samtidigt över sitt värmeinnehåll till den filtrerade 
rena uteluften som blåses in. På fabriken i Smålands
stenar finns ett fyrtiotal sådana aggregat.

BELYSNING OCH MASKINER  
Kenneth Josefsson, som är elektriker på Weland, inflikar 
att en hel del av den gamla lysrörsbelysningen har bytts 
till LED, och fler ska det bli.

 – Det sparar enormt mycket energi, men vi har 
problem med takhöjden. Ljus från LEDkällor har lägre 
räckvidd och är svårare att få att nå ända ned till golvet 
med tillfredställande ljus. Vi har också installerat tids
styrning av ljuset, så att inga lampor lyser i onödan. 
 Eftersom vi har så stora lokaler med mängder av arma
turer gör det stor skillnad.

Kenneth och Thomas lyfter även upp maskininköpen.

 – Energieffektivitet är en faktor som väger tungt idag. 
Vi köper till exempel hellre fiberlasrar som är energi
snålare och väljer servomotorer istället för hydrauliska.

På vintern är vi 
självförsörjande av 

värme

"

1472

8590%

antal solpaneler på 
Welands tak

värmeåtervinningens 
verkningsgrad

Thomas Barck & Kenneth Josefsson
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För några år sedan började tankarna på att bygga om 
värmesystemet på Weland AB:s fabrik i  Smålandsstenar 
från gas till bergvärme. Idén gick inte att genomföra 
då, eftersom det inte gick att borra på den tänkta 
 fastigheten. Men när Weland Plastic skulle byggas ut för 
ett antal år sedan öppnades nya möjligheter.

– Vi började fundera på om det inte skulle gå att 
 använda kulvertar för att transportera den uppvärm
da vätskan, som består av bioetanol och vatten, från 
 borrhålet till värmeväxlaren i panncentralen, berättar 
Peter Green på Weland AB.

60 BORRHÅL 
Sagt och gjort. 60 borrhål, så kallade energibrunnar, togs 
upp. 20 av dem nyttjas av Weland Plastic. Där ersätts all 
gas med bergvärme. Resterande 40 borrhål nyttjas av 
Weland AB:s ca 100.000 m2 stora fabrik och kulvert
eras i 600 meter. Eftersom panncentralen ligger mitt i 
fabriken ska man dra rören cirka 200 meter över taket. 
Det kommer krävas mycket isolering, både mot kyla 
och värme.

– Vi har kvar en del gasanvändning som spetsbränsle 
vid köldknäppar, men gasförbrukningen minskar ändå 
med 70 procent. Totalt har vi borrat för att kunna utvinna 
cirka 900 kW energi. Av detta använder vi cirka 300 kW 

till Weland Plastic och resten, cirka 600 kW, kulverterar vi 
till Weland AB, förklarar Peter Green.

DUBBEL ENERGIVINST 
Bioetanolen håller fyra plusgrader när den tas upp. 
 Genom att vara smart och använda den i kylmaskinerna
i produktionen sparar man energi i kylprocessen. Samti
digt blir vätskan mer uppvärmd innan den går tillbaka till 
värmeväxlaren i panncentralen.

– Det är en dubbel energivinst för oss och miljön, säger 
Peter Green.

Miljövinster när gas
förbrukningen minskar
Naturgas är ett fossilt bränsle som bidrar till växthuseffekten på samma sätt som 
olja gör, fast i lägre grad. Bergvärme består däremot av solenergi som har  lagrats 
i berggrunden och tillgången är obegränsad. Miljöpåverkan från bergvärme 
 kommer främst från elförbrukningen som driver pumparna. Hur stor påverkan det 
blir på miljön beror på hur elen man använder är producerad.

LEDER BERGVÄRME I KULVERT 

SÅ FUNGERAR BERGVÄRME

1. Ett hål på mellan 200 och 300 meter 
borras.

2. I hålet sänks en slang ned där vätska 
cirkulerar. Weland använder bio etanol 
och vatten.

3. Vätskan värms upp av bergvärme 
lagrad från solen.

4. Den uppvärmda vätskan pumpas 
upp till huset.

5. En bergvärmepump utvinner värmen 
med kompressorteknik.

6. Värmen distribueras till byggnadens 
värme och varmvattensystem.

7. Vätskan pumpas ner i berg 
grunden igen.

Peter Green, VVSansvarig
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Våra håll 
barhetsmål
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är våra 
 riktmärken på  vägen mot social, ekonomisk och miljö
mässig hållbarhet. Vi har valt att lägga störst fokus på de 
mål där vi har störst möjlighet att göra skillnad, och vårt 
arbete har redan börjat.

 » Halvering av koldioxidutsläpp till 2030

 » Energieffektiv produktion

 » Fossilfri energi genom egen solcellsproduktion 
och bergvärme

 » Halvering av koldioxidutsläpp till 2030

 » Energieffektiv produktion

 » Cirkularitet och återvinning av material

 » Säkra och trygga arbetsplatser

 » Friskvårdsprojekt för alla  medarbetare

 » Samarbete Samhall 

 » Välkomna fler nyanlända och personer med 
utländsk härkomst som medarbetare hos oss

 » Halvering av koldioxidutsläpp till 2030

 » Energieffektiv produktion

 » Cirkularitet och återvinning av material

 » Elbilar i bilpoolen

 » Laddstolpar vid arbetsplatsen
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Vi är på väg

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

GOD HÄLSA & VÄLBEFINNANDE

Hållbarhetsarbetet är en självklar del av vår 
 verksamhet. Här kan du se både våra pågående och 
genomförda projekt inom hållbarhet och kopplingen 
till de globala mål som vi har valt ut som våra primära.

Kulvertering av bergvärme

Företag Status

Weland AB Genomfört

Utökning av laddstolpar

Företag Status

Welandkoncernen Pågående

Installation av solceller

Företag Status

Weland Industricentrum AB Genomfört

Weland Aluminium AB Pågående

Weland AB Genomfört

Weland Plastic AB Pågående

Elbilar

Företag Vad Status

Welandkoncernen 10 nya elbilar Genomfört

Weland AB Utökning av elbilspark. Ser över alternativ 
som elbilar och kombilösningar.

Pågående

Friskvårdsprojekt

Företag Vad Status

Welandkoncernen Stafettvasan 2021 Pågående

Welandkoncernen Friskvårdsgrupper Pågående

Welandkoncernen Welandstafetten Pågående

Förbättra styrning av laddstolpar för att möjliggöra betalning etc

Företag Status

Weland AB Genomfört

GOD UTBILDNING FÖR ALLA, 
JÄMSTÄLLDHET

Utbildning och jämställdhet

Företag Vad Status

Weland AB Praoprojekt Genomfört

Weland AB Visa vägenpriset Genomfört

RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA

Kemikalier

Företag Vad Status

Weland AB Tester av pulverlack på varmförzinkat Genomfört

Hylte Tryck AB Minska förbrukning av lösningsmedel 
per ton produkt

Genomfört
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HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER 
OCH INFRASTRUKTUR

Digitalisering

Företag Vad Status

Welandkoncernen Digitalisering av typritningar på  
kontoret

Pågående

Welandkoncernen Nytt intranät Genomfört

Welandkoncernen Nytt ledningssystem Pågående

Welandkoncernen Digitala möten Pågående

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Matavfall

Företag Vad Status

Welandkoncernen Sortering av matavfall för restaurangen, 
Björket och på Furet, samt förbättrade 
rutiner för övrigt avfall

Genomfört

BAT –ständigt arbeta för att producera med bästa möjliga teknik

Företag Vad Status

Weland AB Installation av nya maskiner Genomfört
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Vi ska ta ansvar för den värld där vi verkar och det ska vi göra tillsammans med 
våra kunder, medarbetare och leverantörer. 

HÅLLBARHET & LÖNSAMHET

Hållbara företag vill samarbeta med hållbara leveran
törer, kunderna vill handla med företag som tar håll
barhet på allvar och medarbetare vill arbeta på ett 
ansvarstagande företag. För oss är lönsamhet och 
hållbarhet tätt sammankopplade med varandra. Vi 
ser hållbarhet som en av många viktiga investeringar 
för att driva långsiktig och lönsam tillväxt. En lönsam
het som ger oss möjlighet att fortsätta utveckla vår 
verksamhet och skapa trygghet för våra med arbetare. 

Samtidigt ger det oss även möjlighet att satsa ännu 
mer på  energieffektiv produktion och innovativ produkt
utveckling. Den  investering vi gör i hållbarhet är  precis 
lika väl genomtänkt som de investeringar vi gör i 
produkt utveckling eller kompetensutveckling av våra 
 medarbetare.  
 
Därför är hållbarhetsperspektivet en naturlig del i hela 
vår verksamhet.

En av våra viktigaste 
investeringar

För oss är 
 lönsamhet och 
hållbarhet tätt 

samman kopplade 
med varandra

"
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