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Världen är i ständig föränd-
ring – de företag som, i linje 
med denna utveckling, vågar 
ställa om verksamhet vinner. 

Tack vare att Vänersborgsföreta-
get Nordiska Skorstensprodukter 
framgångsrikt lagat skorstenar i 
över 40 år kan familjeföretaget nu 
också växa som logistikföretag.

- Som logistikföretag i skorstens- 
och spismarknaden bearbetar vi 
nu målmedvetet och långsiktigt 
byggvaruhandeln, ett relativt nytt 
marknadssegment för oss, säger vd 
Ulf Johnson

Tryggt, snyggt 
och funktionellt
Med sitt eget varumärke som ga-
rant för god funktionalitet och hög 
säkerhet har företaget betydligt 
breddat sitt sortiment av artiklar 
till privatmarknaden.

- Vi erbjuder idag allt från enk-
lare lösningar till produkter med 
exklusiv design.
Företagets entreprenad-, produk-
tions- och utvecklingsverksamhet 
fortsätter att utvecklas parallellt.

Förmedlar kunskap
En breddad verksamhet kräver ny 
organisation och ny anläggning. 
Nordiska Skorstensprodukter AB 
har investerat tio miljoner, bland 
annat i ny utbildnings- och vis-
ningsavdelning, de senaste sju 
åren.

Nordiska Skorstensprodukter 
AB är sedan många år marknads-

Företag i ständig förändringFöretag i ständig förändring

Nordiska Skorstensprodukter ser möjligheter i ”Timell-effekten” och växer 
som logistikföretag till byggvaruhandeln. 

ledande på skorstensreparationer. 
Varför inte nöja sig med det?

- Min far Arvid som startade 
företaget var en nyfi ken pionjär. 
Den som stannar upp är snart pas-

serad. Redan för femton år sedan 
skaffade vi oss en extern, aktiv och 
kunnig styrelse som tillför mycket 
energi i företaget. Vi ser hela tiden 
framåt.

Företagets grundare Arvid Johnsons söner och nuvarande ägare Ulf och 
Jan.

Mariedalskolan är enda sko-
lan i Vänersborgs kommun 
som haft Grön Flagg fem år i 
rad. 

- Miljö- och naturarbetet 
sitter i väggarna här, ler lä-
rare Marie Schwartz.

Ett hållbart ekologiskt samhälle 
kräver ett uthålligt miljöarbete. Vad 
är då inte viktigare än att redan i ti-
diga skolåren lära sig vad det hand-
lar om?

- På vår skola är varje klass re-
presenterad med en elev i miljörå-
det som träffas varannan vecka året 
om. Det som miljörådet bestämmer 
förankras och utförs sedan i klass-
rummen. Jag är imponerad av det 
konkreta, ihärdiga och entusias-
tiska arbete som miljörådet utför. 
Det är verklig elevdemokrati, säger 
rektor Tomas Granat.

Uthålligt miljöarbete
Det som började med naturskola 
och sopsortering för fl era decennier 
sedan har idag 
utvecklats till ett 
handlingsinriktat 
och vardagsnära 
miljöarbete som 
en naturlig del 
i skolundervis-
ningen.

Lärare Erica 
Jonasson leder miljörådet tillsam-
mans med Marie Schwartz:

- Att vara certifi erad enligt Grön 
Flagg innebär att vi varje år väljer 
ett tema varifrån vi jobbar fram oli-
ka målsättningar. I år har vi energi 

Skolelever driver på miljöarbetetSkolelever driver på miljöarbetet

som tema, vilket bland annat inne-
bär att eleverna i klass 4-6 ska vara 
med i en tävling, arrangerad av en-
ergirådgivarna i Västra Götalands-
regionen, där man i affi schform 
ska presentera energikonsumtionen 
idag och hur man skulle kunna vara 

Miljösmarta elever 
på Mariedalsskolan. 
På bilden skolans 
Miljöråd.

            Jag är imponerad av det konkreta, 
ihärdiga och entusiastiska arbete som 
miljörådet utför. Det är verklig elevdemokrati” energismart i fram-

tid.
Varje år ska de av-
klarade målen re-
dovisas. Mariedal-
skolan har klarat det 

varje år. Tidigare teman har varit 
Vatten, Skogen, Hälsa & Livsstil 
och Kretsloppet.

Lära för livet
Få skolor har så generös skolgård 

som Mariedalskolan. Skogsdungen 
bakom skolan används som klass-
rum lika ofta som stränderna längs 
närliggande Lillån.

- Vi har en fantastisk utemiljö att 
arbeta i. Med årets tema kan vi gå 
ut och experimentera med exempel-
vis vindssnurror, solceller och vat-
tenhjul.

Under förra året valdes Mariedal-
skolan ut som en av fyra i Sverige, 
i ett kompetensutvecklingsprogram 

i samarbete med Världsnaturfonden 
och studieförbundet Vuxenskolan. 
Ett tiotal lärare erbjöds föreläsning-
ar och studiebesök för att förkovra 
sig i ”Skola för hållbar utveckling”.

- Vi jobbar också mycket med 
att integrera miljöundervisningen 
i övriga skolämnen. Miljötänket är 
en naturlig del av skolarbetet. Våra 
elever vet exempelvis att en grön 
påse hushållsavfall innebär att en 
bil kan köra 20 minuter på biogas. 
Det känns mycket stimulerande 
att ge eleverna en miljömedveten-
het redan i tidig ålder. Det bådar 
gott inför framtiden, menar Marie 
Schwartz.

Grön Flagg:

Grön Flagg är en miljöutmär-
kelse anpassad för skola och 
förskola. Den gröna fl aggan är 
det synliga beviset på att man i 
den dagliga verksamheten pri-
oriterar ett handlingsinriktat 
miljöarbete och verkar för en 
hållbar utveckling. Grön Flagg 
är den svenska grenen av en 
internationell miljöutmärkelse 
som leds av FEE (Foundation 
for Environmental Education).

Stiftelsen Håll Sverige Rent 
står bakom Grön Flagg i Sve-
rige.

Läs mer på www.hsr.se.
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