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Lerums kommun erbjuder företagare 
kurser som leder till miljödiplomering.

– Allt fler uppköpare kräver någon 
form av miljöledningssystem. Det 
känns bra att svart på vitt kunna visa 
att vi verkar miljörätt, säger Stanley 
Gustafsson, G M Minibuss & Handi-
kapp AB i Gråbo.

Stanley, med närmare 35 års erfarenhet av 
busstrafikverksamhet, driver tillsammans 
med hustrun Christina och svågern Roger 
Malm G M Minibuss & Handikapp AB. 
Företaget utför linjetrafik för Västtrafik, 
skolmatkörning för Lerums kommun samt 
beställnings- och turisttrafik. Företaget har 
tio anställda chaufförer och nio fordon med 
plats för upp till 48 resenärer. Företaget har 
flertalet handikappanpassade fordon i olika 
storlekar.

Egen miljöstation
Stanley och Christina gick Lerums miljö-
diplomeringskurs i våras och certifierades i 
maj. Från början kändes uppgiften övermäk-
tig men efterhand märkte de båda att mycket 
av det som krävdes för en miljödiplomering 
redan gjordes i företaget.

– Men vi dokumenterade det inte och hade 
inte samma uttalade rutiner för hanteringen. 
Nu har vi byggt en miljöstation i garaget där 

Miljödiplomering en               
       konkurrensfördel

G M Minibuss AB i Gråbo har som miljödiplomerats under våren. En fördel vid upphandlingar 
och vid marknadsföring av företaget. På bilden en av delägarna Stanley Gustafsson.

vi sorterar det mesta av avfallet och utslitna 
produkter.

Sedan tidigare har busstransportföretaget 
köpt den miljövänligaste dieseln men numera 
kräver man även in säkerhetsdatablad på alla 
produkter man köper in – allt från glykol, 
rengöringsmedel och spolarvätska till kon-
torsmaterial. Alla produkter är miljömärkta. 
Men smakar det så kostar det.

Christina förklarar:
– Vissa miljömärkta produkter är tre 

gånger så dyra. Man skulle kunna tycka att 
dessa produkter beskattades med lägre moms 
eller liknande. Då fanns ett incitament för att 
i större utsträckning handla miljövänligt såväl 
för företagen som privatpersoner.  

Bra stäming på kursen
Totalt kommer kursen och miljödiplomering 
kosta mellan 5 000 och 10 000 kronor, en rejäl 
kostnad men Christina och Stanley är nöjda 
med miljödiplomeringen.

–  Det var mycket bra stämning bland delta-
garna på kursen. I höst ska vi på ett förarmöte 
hålla ett föredrag för personalen om miljö-
diplomeringen. Det är viktigt att vi alla drar 
åt samma håll och vet vad som gäller från och 
med nu. Vi ska vara stolta över miljödiplome-
ringslogotypen, menar Stanley.

Nästa miljödiplomeringsutbildning i 
Lerum startar den 13 september. Mer infor-
mation finns på www.lerum.se/naringsliv/
miljodiplomering 

Fakta:

Miljödiplomering är en process för att bygga upp ett miljöledningssystem som ett prisvärt 
och lättillgängligt alternativ till ISO 14001 och EMAS.

Den stora skillnaden från ISO och EMAS är att miljödiplomeringen inte är lika resurs-
krävande vilket gör den lättare att genomföra för små och medelstora verksamheter. Såväl 
fastigheter som verksamheter kan miljödiplomeras.

Miljödiplomering erbjuds i hela Göteborgsregionen samt i ett tiotal övriga kommuner i 
Sverige. 

Målsättningen är att ett enhetligt och välkänt miljöledningssystem ska bli tillgängligt för 
allt fler verksamheter runt om i landet.

För att få ett diplom ska verksamheten klara vissa kriterier. Det ska bland annat finnas en 
miljöpolicy, en miljöplan samt en miljöansvarig. All personal ska miljöutbildas. Alla kemi-
kalier ska inventeras och rutiner för miljögranskning vid inköp ska dokumenteras.
Dessutom måste minst 75 procent av punkterna i Miljödiplomeringens checklista klaras av 
för att en miljödiplomering ska ske.

En årlig revision sker därefter för att se att verksamheten/fastigheten fortfarande klarar 
kriterierna för miljödiplomeringen.

I november förra året brann 
en fastighet med förråd och 
verkstadslokaler ned på Sjö-
viks Industricenter. Bran-
den var anlagd. Nu byggs 
åter fastigheten upp. Sjöviks 
Industricenter lever i allra 
högsta grad.

Sedan 1970 har Per-Olov Törnell 
drivit Sjöviks Industricenter. 
Verksamheten på området har 
efterhand vuxit och idag huserar 
såväl köksmakeri, hantverkare, 
bilverkstäder samt hobbyverkstä-

Industricenter byggs åter upp

Hampes väg 21
 070-203 17 88 

Tragedi blir till nybygge på Sjöviks Indu-
stricenter.

Sjöviks Industricenter

�����������������������������
���������������������������
�������������������������������������������

��������������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

����������������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������������������� �������������

��������������������

��������������

��������������

����������������������

����������������������������������������

�����������������������������������

�������������������������������������������

��������������������
�

der på centret. Dessutom har Orust 
Buss, som kör för Västtrafik, en ter-
minal på området.

– Det var en tragedi det som hände 
natten till den 12 november förra året. 
Men nu bygger vi åter upp fastigheten 
om 200 kvadratmeter, säger Per-Olov 
Törnell.

www.lerum.se
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