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Woodys Miljö & Hållbarhetspris 2019 till Holgers Stugmaterial AB 

Byte till HVO-diesel gav Woodys hållbarhetspris 
 

I samband med Woody Bygghandels årsstämma i Göteborg i början av april uppmärk- 
sammades även pristagarna av Woody Sustainability Award, som i år gick till Holgers 
Stugmaterial AB i Borås och Jönköping.    
 
Utmärkelsen får man bland annat för beslutet att ersätta all diesel i sin fordonsflotta med miljövänligt HVO-
bränsle men också för sitt imponerande arbete med en effektiv logistiklösning, med följande motivering: 

”Med fokus på ett av de globala hållbarhetsmålen; Bekämpa klimatförändringarna, har Holgers genom sina val och 
handlingar visat på möjligheterna till en väg som flera kommer att behöva gå. De har bevisat att det fungerar att arbeta  
med stora miljöförbättringar kombinerat med affärsmässig framgång.” 

– Vi är jättestolta över utmärkelsen och den sporrar oss verkligen att jobba vidare med hållbarhetsfrågorna i vår 
verksamhet, säger Linda Johansson, miljösamordnare på Holgers Stugmaterial och utvecklar: 

– Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan genom både minskad energi- och materialåtgång på våra 
anläggningar i Borås och Jönköping.  

Genom att tillåta ett något högre bränslepris för HVO har Holgers visat att det redan nu är fullt möjligt att arbeta 
utan fossila bränslen i den egna verksamheten. Bytet till HVO har inneburit att atmosfären besparats 506.000 kg 
fossil koldioxid (år 2018). 

Woody Sustainability Award är ett individuellt pris till den anläggning eller delägare inom Woody-kedjan som 
genom innovation och förändring av verksamheten visar hur vi kan minska belastningen på vår miljö och klimat.  

– Holgers har på ett utmärkt sätt visat att det går att göra hållbarhetsarbetet till en integrerad del av verksamheten 
och affärsmodellen, säger Patric Wichmann, Miljö- och Hållbarhetschef på Woody Bygghandel och utvecklar: 

– Miljö- och hållbarhetsfrågorna finns högt uppe på Woodys interna agenda. Såväl inom kedjan centralt som 
lokalt ute på våra anläggningar samt bland våra kunder, både stora och små. 

Woodys miljöarbete är strukturerat utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Där vi bland annat 
arbetar med att minska användningen av fossilt bränsle i hela kedjan. Samt hjälpa våra kunder att göra bra och 
hållbara produktval med minimal miljöpåverkan. Ett konkret exempel på detta är satsningen Hållbara Val – där 
våra miljöanpassade produkter och produktsegment märks upp både i våra butiker och på nätet.  

Genom de årliga Miljödagarna – som i år kommer att anordnas för 9:e året i rad – har vi även ett aktivt internt 
erfarenhetsutbyte inom kedjan.  

Dessutom är Woodys verksamhetsstyrning miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015 som är den erkänt största 
standarden inom miljö på global nivå oavsett bransch. 

 
 
För mer information kontakta: 
Per Larsson, delägare, Holgers Stugmaterial AB  033-25 05 06 
Linda Johansson, Miljöansvarig, Holgers Stugmaterial AB   033-25 05 63 
Patric Wichmann, Miljö & Hållbarhetschef, Woody Bygghandel 042-38 05 51 
 
 
 
 
 

Woody Bygghandel, som tillhör de största bygghandelskedjorna i Sverige, är en frivilligkedja inom byggmaterial med  
över 5 miljarder i omsättning och drygt 90 anläggningar som har ett tydligt fokus på proffskunden och den medvetne 
konsumenten. Kedjan ägs av lokala entreprenörer som samarbetar inom områden såsom inköp, marknad, IT, miljö och 
utbildning. Mer info på www.woody.se 

http://www.woody.se/

