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Om Hållbarhetsrapporten
Denna Hållbarhetsrapport lämnas av styrelsen i Woody Bygghandel AB som en fristående handling
till årsredovisningen enligt Årsredovisningslagen (1995:1554).
Detta är den första Hållbarhetsrapporten som rapporterats av Woody Bygghandel AB och avser år
2017. Hållbarhetsrapporten är sammanställd i enlighet med Årsredovisningslagen Kap 6, 10§-14§.

Har du frågor och synpunkter kring innehållet i hållbarhetsrapporten är du välkommen att kontakta
Woody Bygghandel AB.
Kontaktperson:
Ekonomichef Ulf Ohlsson, Tel. 042-38 05 52, e-post: ulf.ohlsson@woody.se
Hållbarhetschef Patric Wichmann, Tel 042-38 05 5, e-post patric.wichmann@woody.se

Helsingborg, 2018-06-25
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Woody Bygghandel AB
Woody Bygghandel AB ägs av fristående bygghandlare och är med sina ca 90 anläggningar en av
Sveriges största kedjor inom byggmaterial och är likaså en av Sveriges största inköpsorganisationer
för byggmaterial.
Vi på Woody Bygghandel AB, hjälper våra delägare med allt från butiks- och affärsutveckling till
inköp, försäljning, marknadsföring, IT, utbildningar och hållbarhetsfrågor. Centrala avtal tecknas
såväl med leverantörer som med rikstäckande och regionala kunder.
Vi samarbetar med väletablerade leverantörer som kan erbjuda produkter av rätt kvalitet, bra
garantier samt stötta oss i tekniska frågor.
Vi vänder oss till proffsbyggare och medvetna konsumenter.
För en aktuell förteckning över våra delägare hänvisar vi till vår hemsida. www.woody.se

Woody Bygghandels Affärsmodell
Woody Bygghandel är en så kallad frivillig fackhandelskedja. Det innebär att självständiga
bygghandlare tillsammans äger det gemensamma bolaget, Woody Bygghandel AB, vars uppdrag är
att bedriva för kedjan gemensamma aktiviteter inom försäljning, marknadsföring, inköp, IT,
utbildning, miljö mm. Allt i syfte att ta till vara stordriftsfördelar och arbeta med kedjans långsiktiga
utveckling och konkurrenskraft samt bidra till delägarnas tillväxt och lönsamhet på både kort och
lång sikt.

Utveckling
Woody kedjan arbetar för att ligga i framkant för de tjänster som den professionella byggaren
behöver. Utbud och tjänster anpassas främst till denna kundkategori där hållbarhet och gedigen
produktkunskap blir allt viktigare.

Position
Woody Bygghandels delägare utgör tillsammans en av de större byggmaterialkedjorna i Sverige
vilket gör att vi kan bidra till byggbranschens hållbara utveckling genom att vara kunniga och genom
ett bra och ur flera aspekter hållbart sortiment.

Resultat
Som en ledande aktör är vi en naturlig samarbetspartner till kunder med höga krav, det gör att vi har
ett aktivt hållbarhetsarbete. Exempelvis är hela Woody-kedjan miljöcertifierad enligt ISO 14001
sedan år 2001. År 2017 uppgraderades certifikatet till 2015 års version av ISO 14001. Mätningar
och trender visar på förbättring inom flera områden. Förutom att avfallsmängderna och
energiförbrukning per enhet minskar kan vi också se att antal avvikelser från internrevisionen som
beror på kunskapsbrist har minskat över tid, det betyder alltså att vår kunskap i miljö och hållbarhet
blir bättre över tid.

Policy och riktlinjer:
Woody Bygghandel har en för hela kedjan gemensam miljö- och arbetsmiljöpolicy, översyn av
denna sker årligen.
Woody Bygghandel AB har en personalhandbok som innefattar anställningsformer, arbetsmiljö,
droger, kriser, risker, hälsa, jämställdhet samt regler för att motverka korruption. Mallen för
personalhandboken revideras utifrån gällande krav med cirka 6 månaders intervall, aktuell mall för
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personalhandbok kan fritt användas av våra delägare genom nedladdning från det gemensamma
intranätet.
Efterlevnad av policy, riktlinjer i personalhandbok samt rutiner granskas av närmsta chef, system för
rapportering samt av tredjepartsrevision och certifiering avseende miljöarbetet. Samtliga
uppföljningar visar att vi efterlever våra riktlinjer. Nedan följer en kort beskrivning av våra riktlinjer.
Miljö- och Arbetsmiljöpolicy
Woody Bygghandel är en fackhandelskedja som utvecklar och tillhandahåller byggmaterial och
byggförnödenheter. Vi ska genom hög servicegrad och kompetens inom våra produktområden
eftersträva resurseffektivitet ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt.
Vi bedriver ett aktivt arbete för att minska vår miljöpåverkan. Vårt miljö- och arbetsmiljöarbete
innefattar även ett förebyggande arbete med hälsa, brand, och säkerhet.
Vårt mål är att ständigt utveckla arbetsmiljöarbetet. Alla medarbetare ska vara engagerade och
känna arbetsglädje. Vi har också som mål att ständigt utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet, till
exempel genom ökad kunskap om hållbart byggande hos personal och kunder och krav på våra
leverantörer.
Vi ska särskilt lägga vikt vid följande punkter:
•

Våra kunder ska i vårt sortiment finna miljöanpassade produkter och via vår kunskap ges
möjlighet till egna miljöförbättringar.

•

Vi tar hänsyn till miljömässiga, etiska och sociala aspekter när vi väljer våra
samarbetspartners och arbetar aktivt med våra intressenter för att uppnå ständiga
förbättringar.

•

Vi utvecklar och tillhandahåller våra tjänster och varor på ett sätt som förebygger
föroreningar och minskar inverkan på miljön.

•

Vi arbetar aktivt för minskad energi- och materialåtgång vid våra anläggningar och verkar för
återanvändning eller återvinning.

•

Alla medarbetare ska känna uppskattning, gemenskap och trygghet.

•

Vi ska möjliggöra för eget ansvar, personlig utveckling och kompetensutveckling för alla
medarbetare.

•

Vi ska följa gällande lagstiftning och myndighetsbeslut och ser alltid dessa som en
miniminivå för vårt miljö- och arbetsmiljöarbete.

Jämställdhet och likabehandling på arbetsplatsen
Skriftliga policyer och rutiner, samt handlingsplan finns i vår personalhandbok.
Det finns inga kända fall av diskriminering eller kränkande särbehandling under 2017.
Respekt för mänskliga rättigheter
Alla människor är lika mycket värda och mänskliga rättigheter gäller lika för alla människor.
Människor ska ha rätt att säga vad de tycker, tro på vilken gud de vill eller inte tro på någon gud alls
och kunna välja att vara med i föreningar. På Woody Bygghandel AB stöder och respekterar vi
internationella konventioner om mänskliga rättigheter och främjar mångfald och jämställdhet. Lika
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behandling och samma möjligheter ska gälla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
sexuell läggning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder eller ålder.
Motverkande av korruption
På Woody Bygghandel AB gäller ett tydligt förbud mot givande och tagande av förmån som kan
utgöra muta.

Risker och åtgärder avseende hållbarhet
En av de väsentliga riskerna för Woody Bygghandel AB är att en produkt visar sig ha dåliga
egenskaper för miljö eller hälsa under sin livscykel. Det kan vara en miljö- eller hälsorisk från
råvaror, under framställning, under byggnation, under brukandetiden eller vid rivning.
Det förebyggande arbetet som Woody Bygghandel AB bedriver är att i möjligaste mån säkerställa
att produkterna inte ska orsaka några risker eller skador för människor och miljö. Ett exempel på
åtgärd är att arbeta med produktgodkännanden via BASTA som syftar till att fasa ut giftiga ämnen
från byggprodukter. Svanen som startades av Nordiska Ministerrådet för att hjälpa konsumenter
göra bra val för miljön. FSC och PEFC som är olika certifieringar för ansvarsfullt skogsbruk.
Woody Bygghandel AB har uppdraget att leda, hjälpa och stödja de anslutna delägarnas
hållbarhetsarbete genom utbildning, ledningssystem samt att sträva efter att höja kompetensnivån
även i kundledet, ex genom utbildningar och information.
Vårt hållbarhetsarbete kommuniceras till kunderna via personalens kompetens samt skyltning i
butikerna så att det blir enkelt för slutkunden att göra hållbara val.
Resultatindikatorer är vår miljöcertifiering enligt SS-EN ISO 14001:2015, där det ingår att följa
indikatorer för miljöprestanda från samtliga delägare. Vi kan även se att andelen produkter som
registreras i ex BASTA eller har andra certifikat/intyg ökar. En stor tillgång för miljöförbättringar är
våra engagerade delägare och deras personal som varje dag ser till att miljöarbetet fungerar och
utvecklas.
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