
VERKSAMHETSPOLICY 

MILJÖ 

Skogen är en av våra viktigaste förnyelsebara resurser. Den har varit ett skydd och ett 

levebröd så länge vi har funnits. Så vill vi förstås att det skall vara även i framtiden. 

Efterlevnad av den europeiska timmerlagstiftningen säkerställer att alla trävaror som vi säljer, 

kommer från legalt avverkad skog. Vi nöjer oss emellertid inte med detta, utan arbetar aktivt 

för att erbjuda marknaden miljöcertifierade varor där skogsbruket skall tillfredsställa 

nuvarande och kommande generationers sociala, ekologiska och ekonomiska behov och 

rättigheter. För Kärnsund Wood Link är även flödet av transporter, produkter, energi och 

avfallshantering viktiga miljöfrågor. Genom att vi alla arbetar enligt uppsatta lagkrav, mot 

miljömål och värderingar arbetar vi mot ständig förbättring och förebyggande av föroreningar 

som bidrar till en bättre miljö.  

KVALITET 

För oss innebär kvalitet att presentera genomtänkta lösningar som tillför kundnytta. För att 

kunna göra det arbetar vi ständigt med att utveckla och förbättra oss för att hålla hög 

servicegrad, bra produkter och god logistik. Vi strävar också efter att ha ett nära 

affärsförhållande till våra kunder. Det är först när vi lär känna dem ordentligt som vi kan 

presentera de riktigt bra lösningarna. Genom att lyssna på kunderna lär vi oss deras behov. Då 

kan vi med rätt kompetens, ett trevligt bemötande och ett långsiktigt engagemang uppfylla 

kundens krav och tillgodose deras behov. 

Vår verksamhet skall ständigt förbättras så att vi erbjuder våra kunder kostnadseffektiva 

inköpslösningar och produkter av rätt kvalitet. Detta uppnår vi genom ett målinriktat 

kvalitetsarbete där alla medarbetare strävar mot en god kvalitet i allt vi gör. 

INKÖP 

Vi har ett omfattande nätverk av olika samarbetspartners; leverantörer med stor kunskap, lång 

erfarenhet, med olika specialkompetenser och inriktningar. Vi köper varor från leverantörer 

som har vilja och förutsättningar att förse den skandinaviska marknaden med produkter och 

tjänster som ur kvalitetssynpunkt uppfyller uppställda krav. 

KOMMUNIKATION 

Vår policy är att i alla affärer kommunicera rätt information mellan slutförbrukare och 

leverantörer för att tillfredsställa våra kunders krav. I vår ambition att säkerställa rätt kvalitet 

besöker våra inköpare regelbundet leverantörerna för att på plats föra konstruktiva samtal om 

förbättringar. 
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