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VIKTIG ASPEKT

>>  UNDER 2019 TOGS ETT LEDNINGSBESLUT  att det nu 
var dags för Träcentrum att bli miljödiplomerade och 
arbetet med att ta fram en miljöhandbok började. 
Våren 2020 blev Träcentrum miljödiplomerade enligt 
Svensk Miljöbas. 
Träcentrum har tre affärsområden: Företagsutveck-
ling, Kompetensutveckling och Mötesplats. Inom 
samtliga tre områdena finns fokus på långsiktig 
hållbarhet utifrån principen ”ständiga förbättring-
ar”. Genom medvetna mål och långsiktig strategi 
vill Träcentrum skapa en hållbar verksamhet genom 
systematiskt arbete inom följande områden: 
TRÄCENTRUMS ANLÄGGNING SKALL DRIVAS PÅ ETT SÄTT 
SOM INNEBÄR MINIMALT MILJÖMÄSSIGT FOTAVTRYCK 
Här handlar det om att minska den direkta resursför-
brukningen av t ex el och vatten, att ta hand om avfall 
genom att sortera och återvinna. Sist men inte minst 
gäller det också om att göra miljömässigt medvetna 
val av såväl leverantörer som varor och tjänster (t ex 
100 % förnybar och närproducerad el). Under 2019 in-
stallerade Träcentrum egna solceller, i syfte att bidra 
till den närproducerade elen. 
TRÄCENTRUMS PERSONAL SKALL AGERA PÅ ETT 
MILJÖMEDVETET SÄTT I SITT VARDAGLIGA ARBETE
Förutom att använda modern teknik och miljövänliga 
transporter, innebär detta också att alla ska ta ansvar 
för att inte slösa med resurser, återanvända befintlig 
utrustning samt säkerställa att avfall sorteras och 
återvinns i verksamhetens alla delar. 
TRÄCENTRUMS VERKSAMHET SKALL VERKA FÖR EN  
MILJÖMÄSSIGT POSITIV UTVECKLING HOS FÖRETAG  
INOM TRÄ, MÖBEL OCH INREDNING 
Här jobbar vi främst med att coacha och stötta företa-
gen med olika utvecklingsinsatser bl a inom miljö-

området. Vi integrerar också miljöaspekten i samtliga 
utbildningar som genomförs på Träcentrum, med 
deltagare som är framtida medarbetare hos företag 
i branschen. Träcentrum verkar också för en gene-
rellt ökad användning och förädling av den svenska 

skogsråvaran. 
TRÄCENTRUM HAR SEDAN fastigheten byggdes för drygt 
25 år sedan haft miljöaspekten med, och i det löpande 
underhållsarbetet strävas efter hållbara lösningar. 
- Belysningen i kontorslokalerna har bytts och vi hål-
ler just nu på att se över armaturerna i övriga lokaler 
för att övergå till ledteknik, berättar Karola Martins-
son, som har ansvaret för miljösamordningen på Trä-
centrum. Under året räknar vi också med att installera 
rörelsedetektorer på de toaletter som saknar det, för 
att inga lampor skall så och brinna i onödan. 
Förutom det som görs i anläggningen och för verk-
samheten har Träcentrum också börjat titta på vad 
som kan göras utomhus. Ett arbete för att skapa bra 
livsmiljö för humor, bin och småfåglar har påbörjats. 
Flera egentillverkade insektshotell och holkar för så-
väl fåglar som humlor ska sättas upp. Genom att Trä-
centrum blev miljödiplomerade har arbetet för hållbar 
utveckling blivit tydligare och en mer strukturerad 
del av den vardagliga verksamheten. Med ett engage-
mang från alla medarbetare fortsätter 
Träcentrum verka för ett långsiktigt 
hållbart samhälle.  

TRÄCENTRUM JOBBAR AKTIVT 
EFTER NYA MILJÖPOLICYN
Miljöfrågan har varit viktig för Träcentrum redan från byggstarten. Limträbalkar 
finns i bärande konstruktioner och anläggningens klimatsystem och spånsugs- 
anläggning projekterades med miljöaspekten i åtanke.

TRÄCENTRUMS MILJÖARBETE


