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Vår första  
hållbarhetsrapport! 
Vi har inte tagit fram vår Hållbarhetsrapport för att vi måste, utan för att vi vill. 
Vi kommunicerar här hur vi prioriterar och arbetar med hållbarhetsfrågor.  
Det är inga enkla frågeställningar, men lätt att prioritera – människor, miljö, 
produkter och kunder.

Året som gått har varit exceptionellt. Andra året med 
coronapandemin har inneburit fortsatt stora påfrestningar 
för primärt våra leveranskedjor samt fortsatt påverkan för 
individer, organisationer och samhälle. Kriget i Ukraina 
har utöver tragedin i sig, påverkat leveranskedjor och 
råvarubrister. Vi har fått hantera fortsatt höga prishöjningar, 
inflation och allokeringar hos huvudleverantörer.

Jag är stolt över att vi genom krisen har fortsatt att leverera 
till våra kunder, arbetat hårt och lyckats minimera störningar 
för våra kunders produktion och underhåll under de svåra 
omständigheterna. 

G A Lindberg verkar för en hållbar utveckling vilket innebär 
hänsyn till långsiktiga miljöaspekter samt balans mellan 
sociala och ekonomiska krav. Uppförandekoden ger oss en 
vägledning men det är det personliga ansvaret som spelar 
roll.

För mig är hållbarhet oerhört viktigt också på ett personligt 
plan. Vi har ett ansvar att inte förbruka mer av jordens 
resurser än som är nödvändigt. Vi behöver fokusera alltmer 
på hur mycket energi vår del i produktionsprocess och 
underhåll kan minimeras.

Ett av våra viktigaste mål är att attrahera medarbetare med 
rätt kompetens. Jag är övertygad om att vi blir ett bättre 
företag om vi kan spegla samhället genom att föra samman 
och ta vara på kunskap från personer med olika erfarenheter 
och perspektiv. 

Vår styrka är kompetens och hållbara värderingar, där vi 
genom våra leverantörer och kunder, lokala närvaro och vårt 
starka erbjudande gör oss väl positionerade att med kraft 
skapa ett bättre och mer hållbart näringsliv och samhälle.

Ulrika Gregorsson, 
CEO
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”Vi har ett ansvar att inte  
förbruka mer av jordens  
resurser än nödvändigt.”
Ulrika Gregorsson, CEO



Om G A Lindberg
G A Lindberg ChemTech AB är ett växande företag grundat i Sverige  
1944 och ingår idag i den internationella teknik- och industrikoncernen 
Indutrade AB som är ett börsnoterat bolag på Nasdaq OMX, large cap.

Vi är en av Nordens största leverantörer av lim, smörjmedel 
och kemtekniska lösningar för industrin. Vi har höga krav på 
miljö, kvalitet och service och är kända för att hjälpa företag 
att hitta rätt lösning tekniskt och ur totalkostnadsperspektiv.

I vårt sortiment för industriellt bruk ingår produkter från 
världsledande tillverkare inom limning, smörjning och 
dosering. Vi hjälper kunden med totalkostnad och kvalitets-
kontroll vilket är nyckeln till en väl fungerande lösning och 
optimal funktion, samtidigt som vi verkar för en hållbar 
utveckling med hänsyn till långsiktiga miljöaspekter.

I vårt tjänsteutbud finns vår certifieringsapplikation inom 
industriell hållbarhetsekonomi där vi gör en genomgång av 
din totalkostnad samt en kostnads- och kvalitetskontroll.  
Vi erbjuder även ett brett utbud av utbildningar, generella  
och företagsanpassade, både webbaserade distans-
utbildningar och utbildningar i klassrum. I vårt applikations-
labb utför vi funktionstester och tar fram tekniska 
rekommendationer utifrån kundspecifika önskemål.
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Mission
Att erbjuda kunden rätt kemteknisk lösning 
till just sin verksamhet, med säkerhet, god 
lönsamhet och långsiktig hållbarhet i fokus.

Vision
G A Lindberg ska vara förstahandsvalet 
för framtidens industri inom hållbara 
kemtekniska lösningar.
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Vårt miljö- och kvalitetsarbete
Hållbarhet har blivit en stor del i företagens långsiktiga strategier och det ställs växande krav 
på alla att redovisa sin miljöpåverkan och göra aktiva val för miljön. Vi vill att alla medarbetare 
är medvetna om att sådana val är nödvändiga och efterfrågas av omvärlden.

G A Lindberg ChemTech AB skall uppfylla de miljö- och 
kvalitetskrav som ställs på företaget, och den rådande 
lagstiftningen betraktas som lägsta kravnivå. Vi beaktar miljö-, 
kvalitets- och hållbarhetsaspekter och arbetar för minsta 
möjliga miljöpåverkan med högsta möjliga kvalitet. 

Till grund för detta ligger vår Miljö- och Kvalitetspolicy:

G A Lindberg ChemTech AB – Miljö- & Kvalitetspolicy

• Vi utvecklar och förbättrar vår verksamhet för att 
ständigt ligga i framkant gällande miljö, kvalitet 
och hållbarhet.

• Vi anser att engagemang och kompetens hos varje 
medarbetare är en förutsättning för ett effektivt 
förbättringsarbete.

• Vi ser till att följa lagstiftning och intressenters 
krav och förbättrar våra system kontinuerligt med 
mätningar, riskanalyser och avvikelsehanteringar.

• Vi arbetar tillsammans med våra kunder 
och leverantörer för att utvecklingen av 
våra verksamheter ska ske med ett socialt 
ansvarstagande.

• Vi gör vårt yttersta för att minimera vår 
miljöpåverkan och bekämpa klimatförändringarna. 
Vi arbetar med:

 – Produktval/ materialval

 – Säker kemikaliehantering

 – Energi- och resursförbrukning/effektivitet

 – Avfallshantering/avfallsreducering

 – Transporter och tjänsteresor

 – Medvetenhet och utbildning

Kvalitetscertifiering
Vi är certifierade i vårt kvalitets- och 
miljöarbete enligt SS-EN ISO 9001:2015 
och SS-EN ISO14001:2015.
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Moderbolaget Indutrade har ett strategiskt ramverk som sammanfattar fokusområden för 
hållbar utveckling baserat på en väsentlighetsanalys. Indutrade arbetar mot övergripande 
mål inom områdena Människor, Miljö och Produkter & Kunder och har definierat tillhörande 
delmål och nyckeltal som följs upp minst årligen. 

Syftet är att främja affärsmöjligheter, driva hållbar lönsam tillväxt och stödja de Globala 
målen för hållbar utveckling. Indutrade är signatär av FN:s Global Compact och stödjer  
ILO-konventionerna, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Du kan läsa mer om Indutrades hållbarhets-
arbete och vad det innebär för bolagen i koncernen i Indutrades årsredovisning.
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Vår affär och värdekedja

Vår affärsidé och våra strategier skall stödja ett gott 
miljöarbete och ett socialt ansvarstagande. Hållbarhet är 
integrerad i vår affärsplan och hur vi styr vår verksamhet 
utifrån affärsmässiga och hållbara mål. 

Hållbara val kan göras i många av våra processer men 
sträcker sig även utanför de egna processerna. Detta innebär 
att vi har ett utökat ansvar till andra delar av värdekedjan 
där krav ställs från en aktör till nästa. Det gemensamma 
ansvaret innebär påverkan av våra affärspartners men 
också en större överblick över hela processen. Ur ett 
livscykelperspektiv vill vi kartlägga produkternas hela 
livscykel från ursprung till avfallshantering. 

Nedan en typisk värdekedja för våra produkter. Vår direkta 
process som distributör är ”Försäljning och Marknadsföring”, 
och vår påverkan omfattar direkt vilken produkt vi köper in, 
var vi köper in produkten och hur vi transporterar produkten 
till kund. Så delprocesserna är påverkade av hållbara val, 
såsom 

• Kundönskemål/Inköp => påverkar val av sortiment

• Leverantörsbedömning => påverkar val av leverantör

• Försäljning/Marknadsföring/ Information om produkten 
=> påverkar kundens val av produkt

• Transport/samtransport/miljötransport => påverkar  
val av speditör 

Utöver detta har vi vår interna påverkan genom driften av verk-
samheten och därav kommande möjligheter till hållbara val:

• Uppvärmning/el => val av förnyelsebara resurser

• Avfall/ minskning av svinn/kemikaliehantering/ 
återvinning => val av interna rutiner

• Tjänsteresor/fordon => val av bränsle/val av transportsätt

• Ledning/utbildning/engagemang => motivation av 
medarbetare

G A Lindberg ChemTech AB är anslutet till förpacknings- och 
tidningsinsamlingen (FTI). Vi betalar förpackningsavgifter 
och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av 
förpackningar.

Vår affärsmodell bygger på en kombination av kvalitet, innovation och kundfokus.  
Vi är främst distributör med leverantörsberoende samt med viss egen ompaketering  
för kundunika lösningar och produkter. 

Värdekedja

Råmaterial Produktion Transport Försäljning och 
marknadsföring

Logistik Kund/Produkt- 
användning

Avfall/
Återvinning
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Agenda 2030 är en global arbetsplan med 17 globala mål för en hållbar utveckling som syftar 
till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för alla samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 
naturresurser.  

G A Lindberg vill vara en del och ta ansvar för en hållbar 
utveckling, det gör vi genom att hjälpa våra kunder med 
förbättringar samt genom att ta ett stort eget ansvar.

Vi har valt att prioritera sex av de globala hållbarhetsmålen 
som är särskilt relevanta och viktiga för vår verksamhet 
och där vi kan direkt eller indirekt påverka. Målen är också 
integrerade i vårt dagliga arbete och hållbara styrmodell.
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Vår kartläggning
För att säkerställa att vi styr vår verksamhet med hållbarhet i fokus har vi identifierat och 
prioriterat sex av FN:s globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en 
integrerad del av vår hållbara styrmodell och därmed vårt dagliga arbete och kan direkt kopplas 
till våra strategiska styrkort – kunder, medarbetare och finansiellt.

Hälsa och välbefinnande
Detta gör vi genom att mäta hälsa som en del i vårt verksamhets-
mål. Vi erbjuder företagshälsa för att kunna upptäcka hälsorisker 
i god tid, samt erbjuder friskvård i form av finansiellt bidrag, 
friskvårdstimme samt fullt utrustad träningslokal. Personal erbjuds 
regelbundet utbildning i första hjälpen. Genom säkerhetsrutiner 
samt att erbjuda utbildningar inom kemikalie hantering arbetar vi 
med att förebygga ohälsa både internt och externt.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Detta gör vi genom att bedriva vår verksamhet långsiktigt och med 
lönsamhet. Vi tänker på kunders verksamhet och lönsamhet genom 
att hitta rätt teknisk lösning och ur ett totalkostnadsperspektiv. Vi 
arbetar med tydliga arbetsvillkor och verkar för en bra arbetsmiljö 
genom tydliga värderingar och en inkluderande kultur som finns 
beskrivet i vår arbetsmiljöpolicy. Vår uppförandekod beskriver våra 
etiska krav. En medarbetarenkät genomförs regelbundet.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Detta gör vi genom att aktivt arbeta med förslag till industri-
förbättringar som innehåller besparingar inom miljöomsorg, 
produktivitet samt säkerhet. GA Lindberg verkar aktivt med 
utbildningar samt information till kunder om produkter som är 
ett bättre alternativ för miljö och säkerhet. Vi erbjuder alternativa 
produkter som bidrar till t ex energibesparing och arbetar aktivt med 
substitutionsprincipen.

Rent vatten och sanitet för alla
Detta gör vi genom att aktivt samarbeta med Solvatten och har 
från start bidragit med en applikationslösning som gjort det möjligt 
att limma ihop behållaren på ett hållbart sätt. G A Lindberg bidrar 
samtidigt med att donera ett antal behållare Solvatten på årlig 
basis som PLAN international delar ut till behövande länder. Genom 
vår donation kan 1,7 miljoner liter vatten renas och delas ut till 
behövande länder och utsatta områden på årlig basis och där ge 
hushåll och sjukvård tillgång till rent vatten helt utan att använda 
fossila bränslen. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR
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Vår kartläggning

Hållbar konsumtion och produktion
Detta gör vi genom att tydliggöra och vägleda kunder att välja 
produkter som är bättre för miljön. Som stöd har vi miljömärkta 
produkter – gröna lövet – som uppfyller kraven för mindre 
miljöpåverkan. Våra produktchefer besitter hög kunskap om 
alternativa produkter och är delaktiga i vårt urval av de produkter vi 
distribuerar. 

Bekämpa klimatförändringarna
Detta gör vi genom att värma upp i vårt lager om 4 000 m² med 
pelletspanna samt med solceller på fastighetens tak. Dessutom 
har vi har bytt ut all belysning till LED. Företaget erbjuder elbilar och 
hybridbilar som tjänstebil till personal. Vi strävar efter att minimera 
flygtransport och samordna leveranser. Företaget använder sig till 
stor del av digitala möten i kombination till fysiska för att minska 
miljöpåverkan.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Över 10 år mot hållbar framtid
Investeringar gjorda på Lagret i Mölnlycke 
under perioden 2009–2020 har resulterat  
i minskning av energiförbrukningen med  
ca 190 000 kWh/år.
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Året i siffror

301 Mkr

Nettoomsättning

39 personer

Totalt antal anställda

48 år

Medelålder anställd

68 %

Utnyttjande av friskvårdstimme

12 år

Medelanställningslängd

Fördelning kvinnor/män

Kvinnor 23%

Det är ett styrkortsmål att uppnå >75%. Bra 
förutsättningar är givna för att förbättra varje 
medarbetares nyttjande av friskvård.

Företaget är gediget med en bra arbetskultur. 
Medarbetarna är lojala, det finns stor erfarenhet 
och kunskap om verksamheten och produkterna 
och vi har etablerade affärsrelationer med våra 
partners.

Kvinnor 50%

Män 77% Män 50%

Könsfördelning personal

Fördelning kvinnor/män i Ledningsgrupp
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El 44% Fossilt 13%

Fjärrkyla

Pellets

Fjärrvärme

Nät

El

Fastigheten i Kista drivs med energi från Stockholm 
Exergi och Ellevio. G A Lindberg ChemTech AB hyr  
ca 8,3% av fastighetens ytandel.

Fjärrvärme + 
fjärrkyla 56%Huvudkontor 

i Kista

Lager i 
Mölnlycke

Förnybart 32%Kärnkraft 55%

Energisammansättning och ursprung Kista Energiförbrukning Kista
Total energiförbrukning Kista kWhEl + fjärrvärme Kista

Var vi finns
Vårt huvudkontor ligger i Kista, Stockholm 
och vårt lager ligger i Mölnlycke, Göteborg.

Elens ursprung Kista
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El 44%

Uppvärmningen i Mölnlycke sker med hjälp av egen värmepanna 
och träpellets. Tillförsel av el från egna solceller täcker ca 40% av 
behovet i vår lagerbyggnad.

Pellets 56%

Energisammansättning och ursprung Mölnlycke Energiförbrukning Mölnlycke
Total energiförbrukning Mölnlycke kWhEl + pellets Mölnlycke Elens ursprung Mölnlycke

Förnybart 13%

Kärnkraft 32%Fossilt 55%

2022202120202019

Solpaneler sattes i drift 2020 i Mölnlycke och resulterade i  
ca 40% minskning av inköpt el. Förbrukning/inköp av mängden 
pellets till värmepannan påverkar statistiken mycket och är 
orsaken till att energiförbrukningen har ökat igen 2021 och 2022.
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Bränsle (L) Utsläpp (ton CO2)

Tjänstebilarna drivs av bensin och diesel, en del är utbytta 
mot hybrid och elbilar. Nedgång av bränslevolym totalt men 
minimal uppgång av CO2-utsläpp pga förhållande av diesel/
bensinanvändning. Del av nedgång av tjänstemil har skett då 
digitala möten ersatt vissa tidigare fysiska möten.

Tjänsteresor med bil
Bränsle och CO2-utsläpp
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Vår hållbarhetsresa fram till idag

Våra åtgärder

Våra framsteg

Hållbarhets
rapportering 
(scope 1 & 2)

• Energieffektivisering av lager byggnad 
har sänkt energi för brukningen med ca 
31% per år

• Tillförsel av el från solceller täcker 
ca 40% av det egna behovet i vår 
lagerbyggnad

• Strategi med utvalda fokusområden 
utgör grunden för att driva 
förbättrings  åtgärder och möjliggör 
tydlig kommunikation av vår 
hållbarhetsstrategi 

• Hållbarhetsrapportering ger en 
utgångspunkt för att utvärdera och 
förbättra vårt hållbarhetsarbete

Installation 
av solceller

Ökad andel 
hybrid och 
elbilar

Hållbarhets
strategi

Utökad hållbarhets
rapportering (delar 
av scope 3)

Energieffektivisering av 
lagerbyggnad, inkl. nytt 
värmesystem, isolering 
och byte av belysning
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Intressentanalys
Intressent Krav från intressent Kravuppfyllelse från oss Påverkan
FN Bidrag till FN:s globala mål Fokus på GSG Nr. 3,6,8,9,12,13 Mellan
Nationella myndigheter • Följa lagar och förordningar

• Miljöbalken
• Kemikalieinspektionens krav KIFS
• REACH, CLP, RoHS och WEEE
• Myndighetskrav vid import och försäljning av kemiska produkter
• Avfallsförordningen
• Arbetsmiljöverkets krav AFS 

• Rapportering av vissa nyckeltal (produkter, avfall)
• Lagöversikt och uppdatering
• Kompetens inom lagstiftningen

Mellan

Ägare • Ekonomisk stabilitet
• Hållbar tillväxt
• Hållbarhetsredovisning
• Följa moderbolagets etiska krav 
• Väsentlighetsanalys och systematiskt arbete med väsentliga 

hållbarhetsfrågor

• Ekonomiska verksamhetsmål
• Hållbarhetsrapportering i en digital plattform
• Kommunikation med moderbolaget
• ISO9001 + ISO14001

Stor

Samhället • Följa lagar och förordningar
• Bidrag till etiska affärsrelationer 

• Code of conduct 
• Företagspolicies

Liten

Kunder • Bidrag till etiska affärsrelationer
• Produktkvalitet
• Relevant produktsortiment
• Hållbara alternativ
• Information och utbildning om produkt
• Minskning av avfall
• Effektiv/ adekvat transport av produkt
• Kvalitets och miljöledningssystem

• Code of Conduct
• Uppdaterade dokument som TDS, SDS, produktinformation
• Kurser och seminarier
• Kundservice och handledning
• E-handel
• Erbjuda miljöleveranser
• ISO9001 + ISO14001

Stor

Speditörer • Effektiv samordning av transport/ inköp
• Kommunikation

• Monitorering av CO2 utsläpp
• Effektivisering av transporter i verksamhetssystem

Stor

Avfallsföretag • Rätt sortering och märkning av avfall
• Minskning av avfall/skrotning

• Kompetens om avfallssortering
• Samordning av inköp/försäljning
• Kommunikation internt och med lev/kund

Mellan

Anställda • Bra arbetsvillkor
• Bra ledarskap och ledningssystem
• Tillräckliga resurser
• Investeringar i rätt saker
• Motivation och engagemang av medarbetare
• Implementerade förbättringssystem

• Företagspolicies
• Effektiv intern kommunikation
• Kompetent ledningsgrupp
• Satsning på rätt medarbetare 
• Lyfta verksamhetsmål och involvera medarbetare
• Uppföljning i medarbetarenkät

Stor

15



Väsentlighetsanalys 
Väsentlighetsanalys har genomförts under 2022 för att identifiera 
viktiga hållbarhets frågor inom G A Lindbergs verksamhet, det vill säga 
de områden som det är särskilt viktigt att arbeta med för bolaget. 
Fokusområdena satta för Människor, Miljö samt Produkter och Kunder 
är ett långsiktigt arbete där vi strävar efter 100% engagerade människor, 
koldioxidneutralitet samt 100% bidrag till hållbart kundvärde.

Långsiktiga 
mål

Människor
100% engagerade 
människor

Miljö
CO2 neutral

Produkter och kunder
100% hållbart 
kundvärde

Fokusområden • Ledarskap

• Kompetensutveckling och 
utbildning

• Arbetsmiljö

• Kultur och värderingar

• Transporter och logistik

• Avfall och återvinning

• Inköpta produkter och 
tjänster

• Ökar resurseffektivitet

• Ökar kunskap

• Minskar utsläpp

• Hållbar produktportfölj / 
assistera kunder att minska 
sina avtryck
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Risker och riskhantering

Riskerna är bedömda och värderade enligt en poängskala 
och den största risken identifierades som skrotning av 
produkter (med begränsad hållbarhet) i försäljnings-
processen. Denna risk har hanterats genom flera åtgärder 
och minskning av andelen skrotad vikt var satt som ett 
verksamhetsmål för 2021. Rådande omvärldsfaktorer gör 
att den fortfarande är aktuell då vi ständigt behöver justera 
våra in- och utflöden av produkter till lagret för att optimera 
leveranser till kund med hänsyn till produkters hållbarhet.

I våra verksamhetsprocesser har vi flera rutiner för 
identifiering av risker/ möjligheter. I verksamhets-
systemet CANEA hanteras kundreklamationer, leverantörs-
reklamationer, interna avvikelser samt förbättringsförslag, 
och i systemet sker identifiering, registrering, orsaksanalys, 
åtgärdsplanering samt uppföljning. Risker för kvalitet, miljö, 
hälsa och säkerhet (såsom tillbud och incidenter) ska kunna 
fångas upp i systemet. 

Identifiering och hantering av risker är ett krav enligt ISO-standarderna som vi följer (ISO 
9001 och ISO 14001). G A Lindberg ChemTech AB har gjort en omfattande grundläggande 
riskanalys 2020 där riskerna för 48 delprocesser i verksamheten blev kartlagda (ARB-0960).

Flera processer kräver speciell riskhantering 
och exempel är:

• Logistikprocessens transport av farligt 
gods. Vi kontrolleras årligen av DGM Sverige 
som är en extern part. Säkerhetsrådgivaren 
tillhandahåller regelbundet utbildningar 
inom transport av farligt gods och 
kontrollerar genom revision att 
transporterna sker på ett korrekt sätt.

• Lagring av produkter/kemikalier på lagret 
i Mölnlycke. Rutiner för systematiskt 
brandskyddsarbete är på plats och 
regelbundna säkerhetskontroller 
genomförs av internt skyddsombud. Vi 
är anslutna till portalen BUS (Brand- och 
utrymningssystem). Dessutom sker årlig 
revision av systemet.

• Utbildningar med relevans till arbets-
uppgifterna säkerställs för personal t.ex. 
första hjälpen, kemikaliehantering och 
truckhantering.

• Bedömning av betydande leverantörer sker 
årligen för att samla in information och 
säkerställa leverantörers uppfyllelse av 
ställda krav.

• IT-systemet har egen policy och rutiner för 
säkerhet, detta hanteras av moderbolagets 
IT-avdelning

• Risker rörande personalens välmående 
hanteras genom olika satsningar på 
friskvård och regelbundna hälsokontroller 
samt personalenkäter.
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Etik och korruption, 
Code of conduct
Vår uppförandekod anger vår ståndpunkt 
och våra riktlinjer för etik, kvalitet, säkerhet 
och hållbarhet. Vi lever i en komplicerad och 
föränderlig värld och det finns ett växande 
behov av etiska regler. 

G A Lindberg ChemTech AB är ett företag som interagerar 
med många intressenter. För oss är det viktigt att förtydliga 
for oss själva och för våra intressenter vilka värderingar och 
levnadsregler vi har. Våra affärspartners ska vara bekväma 
i att vi bedriver vår verksamhet i enlighet med lagkrav och 
höga etiska standarder för att bibehålla ett gott rykte. Vårt 
bolag har en lång historia av ansvarsfullt företagande vilket 
förpliktigar inför framtiden. Samtidigt vill vi samarbeta med 
intressenter i värdekedjan som delar våra värderingar, såsom 
leverantörer, återförsäljare, kunder och andra affärspartners. 
G A Lindberg ska verka för en hållbar utveckling med hänsyn 
till långsiktighet inom miljö samt sociala och ekonomiska 
aspekter. Uppförandekoden är baserad på de grundläggande 
värderingar som uttrycks i FN:s hållbarhetsinitiativ Global 
Compacts (UNGC) 10 principer för hållbart företagande.  
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Samarbeten CSR
Att säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten och sanitet 
för alla är en global angelägenhet. Solvatten är en innovation som renar 
dricksvatten med solenergi på ett par timmar helt utan fossila bränslen. 

G A Lindberg stödjer Solvatten tillsammans med Plan 
international och UNHCR samt den lokala organisationen 
International Aid Service i målet att ge människor i 
utvecklingsländer och utsatta områden tillgång till rent 
vatten i hushåll och sjukvård.

G A Lindberg stöttar och donerar till Solvatten sedan 2011, 
då uppfinningen började produceras i en fabrik i Örkelljunga 
där även G A Lindberg bidrog med en teknisk lösning för 
limningsapplikationen av behållaren. Några av de första 
länderna som fick ta del av Solvatten var Kenya, Mali och 
Indonesien. Senare har även länder som Haiti, Uganda, 
Rwanda, Indien och Pakistan nåtts av uppfinningen.  
G A Lindberg donerar årligen ett antal behållare där hjälpen 
går direkt fram till hushåll och sjukvård i behövande länder, 
inga mellanhänder. Genom vår donation kan 1,7 miljoner 
liter vatten renas varje år och därmed ge rent vatten till 
behövande länder. G A Lindberg har för avsikt att fortsätta 
detta samarbete under 2023 och framåt.

”Genom vår donation kan  
1,7 miljoner liter vatten renas 
varje år och därmed ge rent 
vatten till behövande länder”
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info@galindberg.se
www.galindberg.se

Postadress
Box 6044
SE-164 06 Kista

Besöksadress
Raseborgsgatan 9
164 74 Kista

Lager
Metallvägen 20
435 33 Mölnlycke


