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INTRODUKTION
Anebyhusgruppen AB har huvudkontor och två produktionsanläggningar i Åseda och är en av Sveriges äldsta trähustillverkare.
Anebyhusgruppen producerar och marknadsför genomtänkta, prefabricerade styckehus, grupphus och volymhus. På
styckehussidan producerar vi vackra trähus i två stilar -- modern och klassisk, samt vår Fokus-serie med prisvärda och
välplanerade hus. På grupphussidan samarbetar vi med en rad olika partners, bland annat IKANO Bostad och gällande
volymhus producerar vi moduler åt BoKlok.
Anebyhusgruppen ägs till 100 % av koncernen Surewood Industries AB. I koncernen ingår även Spaljisten AB och KG-List AB.
Vår strävan är, och har alltid varit, att främja en organisationsstruktur med starkt kundfokus och korta beslutsvägar.
Bolagets styrelse består utav ordförande, fyra ledamöter och två arbetstagarrepresentanter. Anebyhusgruppens
ledningsgrupp består av VD, Ekonomichef, HR-chef, Marknads- och kommunikationschef, Affärsområdeschef B2B, Affärsområdeschef styckehus och Varuförsörjningschef.
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AFFÄRSIDÉ
Vi förverkligar människors
husdrömmar genom
att utveckla och
leverera attraktiva
och hållbara hem.

ANEBYHUSGRUPPEN I KORTHET

206 st
medarbetare
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*resultat avser inklusive underliggande dotterbolag

omsättning

resultat (EBIT)

antal bostäder

834,8 MSEK

-1,2 MSEK*

503 st

1 145 st

12 952 kg

leveranser

återvunnet material

Långsiktighet och ansvarstagande
i verksamhetens alla led.
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VD HAR ORDET

KORT HISTORIK

Hållbarhet är en fråga om kunskap, medvetenhet och beteende. Det är även i allra högsta grad en ledarskapsfråga.
För det är genom ledarskapet vi skapar vår företagskultur.
Och det är genom vår företagskultur vi skapar förutsättningar för vårt långsiktiga hållbarhetsarbete.

1945 grundades Anebyhus och fick sitt
namn efter födelseorten mitt i Småland. Strax utanför Åseda, grundas
Ekeforshus 1962 och till sist grundades
Kungshus 1963. Nu tillverkas alla hus
under Anebyhusgruppens flagg i produktionen i Åseda.

Vår omvärld står inför många stora utmaningar. Konsekvenserna av klimatkrisen blir allt tydligare för oss alla.
Smältande isar, stigande hav och extremväder är inte
längre något vi bara föreställer oss, utan det är en realitet.
Samtidigt ser vi också att vårt samhälle står inför stora sociala utmaningar, bland annat där skillnaderna mellan att
bo på landsbygden jämfört med att bo i mer urbana miljöer
blir alltmer tydliga. Dessutom bidrar bristen på bostäder i
de växande orterna en prisutveckling som stänger många
ute från möjligheten att köpa sitt första hem.
Att verka inom den bransch som vi på Anebyhusgruppen
gör innebär en unik möjlighet att bidra till ett mer hållbart
samhälle. Anebyhusgruppens produkter bidrar till att bostäder byggs både i de växande städerna och i de mindre
orterna. Vi skapar helt enkelt möjligheter för fler människor
att bo i fina hus. Vår industriella process är väldigt effektiv vilket innebär att vi har möjlighet att erbjuda prisvärda
bostäder. Att vi dessutom tillverkar dem i trä sedan flera
generationer tillbaka innebär att vi verkligen är med och
tar ansvar för att vår planet ska vara bebolig även för våra
barn och barnbarn.
Fredrik Anheim
VD, Anebyhusgruppen
Åseda, februari 2022
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”Det är med stor stolthet och ödmjukhet jag går in i min nya roll som VD för
Anebyhusgruppen. Företaget har en
lång tradition av småhusproduktion och
därmed finns det en väldigt stor samlad
kompetens hos alla våra medarbetare.
Marknaden för våra produkter ser väldigt god ut de kommande åren och jag
kan verkligen känna det engagemang
och den laganda som genomsyrar organisationen. För oss är kvaliteten på det
vi levererar självklar och alla är med och
tar ansvar för det slutliga resultatet.”

I Småland har folk levt nära och av naturen i generationer. I över 75 år har vi
byggt hus av trä i hjärtat av Småland.
Hus som blir mer än bara ett hus. Hus
som blir till ett hem genom människorna som bor där. Hus som blir en plats att
återvända till för att umgås, vila, älska,
skratta och gråta. Hus som lever och
skapar minnen med oss. I 75 år har vi
tillverkat hållbara hem åt generationer.
Hem som anpassas efter tiden och familjen. Hem där livet sker.
Livet i ett Anebyhus ska inte bara vara
ett medvetet val, utan ett självklart val.
Våra hus tål att levas i -- i livets alla skeden. Våra hus rymmer glädje, sorg, livskriser och lyckorus, det är så de blir ett
hem. Bor man i ett Anebyhus ska man
kunna lägga fokus på just livet och att
leva det, både till vardag och till fest.

HÅLLBARHETSARBETET
Som hustillverkare har vi goda möjligheter att bidra till en hållbar värld. Anebyhusgruppen jobbar aktivt för att minska materialsvinnet, göra klimatsmarta val och
öka kvaliteten för att framtidens hus ska vara hållbara i generationer. Men det allra
viktigaste är att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna mår bra.
Anebyhusgruppen framhåller, främjar och tar aktivt ansvar i hållbarhetens tecken. I detta inkluderar vi samtliga tre dimensionerna inom begreppet hållbar
utveckling -- den miljömässiga, den ekonomiska och den sociala hållbarheten.
Verksamhetens tillväxt ska ske på ett affärsmässigt, sunt och hållbart sätt där
produktion, arbetsglädje och medarbetarskap går hand i hand. Säkerheten och
tryggheten på våra arbetsplatser går aldrig att tumma på och därför arbetar vi
systematiskt med vår arbetsmiljö.
I samhället agerar vi som en pålitlig och långsiktig aktör inom bostads- och husbranschen, där vi bidrar till en aktiv, inkluderande och hållbar samhällsutveckling. Anebyhusgruppens samhällsengagemang sträcker sig således även utanför

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE
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JÄMSTÄLLDHET

fabrikens väggar och genom att vi engagerar oss i, och stöttar, föreningar och
organisationer vill vi vara med att bevara och vidareutveckla förutsättningarna
att ge människor en motiverande och meningsfylld fritid.
Naturligtvis är vi noga med alla material som ingår i våra trähus och kontrollerar
våra underleverantörer. Vi erbjuder tillval som är granskade och listade enligt
Svanens krav på hållbara material i byggnader. För våra kunder har vi märkt dem
med ”hållbart val”-symbolen. Samtidigt arbetar vi ständigt med förbättringar med
hänsyn till miljö, kvalitet och klimat. Fördelarna med att bygga trähus är många,
både för våra kunder och för miljön. Läs om vårt arbete med att minska vår
miljöpåverkan under kapitlet Miljö.
I denna hållbarhetsrapport kommer vi att lyfta hur vi arbetar med hållbarhet ur
aspekter som: miljö, arbetsmiljö & hälsa och kvalitet. Självklart kopplar vi även samman detta med några av de mål i Agenda 2030 som vi valt att jobba fokuserat med.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Medarbetarna är vår viktigaste
resurs, deras hälsa och välbefinnande är avgörande för
företagets framgång.

Vi skall ha en jämställd arbetsplats och verka för mångfald
för att kunna attrahera och
utveckla de mest kompetenta
medarbetarna.

Vår affärsidé är att utveckla
och leverera attraktiva och
hållbara hem. Detta skall vi
göra genom att sträva efter
”gröna & smarta lösningar”.

Vi reducerar slöseri i vår process
och optimerar löpande vårt
utnyttjande av resurser. För att
skapa mervärde för våra kunder
använder vi oss av hållbara
material och komponenter.

Genom att utveckla och leverera
trähus till marknaden bygger
hela vår affär på att använda
en naturresurs som är hållbar
och reproduktiv.

KPI: Sjukfrånvaro, trivsel, och
olycksfall & tillbud

KPI: Lönekartläggning och
jämställdhetsindex

KPI: Gröna val och klimatpåverkan

KPI: Kvalitetsbristkostnader,
energiförbrukning och avfallsåtervinning

KPI: Klimatpåverkan, åter
plantering av träd

MILJÖ
Precis som våra hus är byggda med kvalitet och omtanke,
hållbara för generationer framåt ska vi agera på marknaden och i samhället. Det vi gör idag ska gynna både oss
och vår omvärld, samtidigt som vi ska handla på sådant
vis att vi hushåller med våra resurser och lämnar minimalt avtryck i de ekologiska systemen. Vi använder till
största delen FSC-certifierat virke (internationell miljöoch etikmärkning av skogsprodukter som främjar ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt bruk av världens skogar). Miljötänket är ständigt närvarande och har lett till
att Anebyhusgruppen kan återvinna i princip allt material.

Vi har valt ut fyra mål som vi vill arbeta lite extra med att
minska vår miljöpåverkan inom:
Transporter
Energiförbrukning
Avfall
Kemikalier
För att öka engagemanget hos våra medarbetare har vi
haft workshops med fokus på miljö och våra miljömål.
Samtliga medarbetare har dessutom genomgått en avfallsutbildning.

Vi är certifierade enligt ISO 14001. Dessutom har vi ett samarbete med Chemgroup där vi hela tiden arbetar med att
byta ut kemikalier mot det mest miljövänliga alternativet.

ÅTERVINNINGSGRAD

KG

PROCENT

MATERIALÅTERVINNING

12 952 KG

16,9 %

ENERGIÅTERVINNING

63 848 KG

83,1 %

0 KG

0%

DEPONERING
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MILJÖ

UTSLÄPPSBESPARING KG CO2

När det gäller vår avfallshantering och återvinning av material samarbetar vi med Stena Recycling. Vårt mål är att
minimera spill samt att vårt avfall ska återvinnas i möjligaste mån och att andelen deponi och farligt avfall ska
reduceras till ett minimum.
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Vår återvinning 2021 motsvarar följande utsläppsbesparingar.
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FRAMSTEG
Anebyhusgruppens besparing av
C02-utsläpp under 2021 motsvarar
en årlig energianvänding av 431
medelstora villor.
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0

JÄRN

PAPPER

ÅTERVUNNET MATERIAL

FRAMSTEG
Anebyhusgruppens besparing av
C02-utsläpp under 2021 motsvarar
4 842 bilresor mellan Stockholm
och Köpenhamn.

ALTERNATIVA
RÅVAROR

FARLIGT
AVFALL

UTSLÄPPSBESPARING
KG CO2

KG CO2-EKVIVALENTER PER
KG MATERIAL

JÄRN

42 706

1,805

PAPPER

36 796

0,4

PLAST

27 200

2

16 561

0,072

350

0,519

ALTERNATIVA RÅVAROR
FARLIGT AVFALL
TOTALT FÖR 2021
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PLAST

123 613 KG

STATISTIK ÖVER ENERGI-, VATTEN, OCH VÄRMEFÖRBRUKNING
STATISTIK ÖVER
FJÄRRVÄRME I KWH

STATISTIK ÖVER
VATTEN/AVLOPP & SOPOR I SEK
420
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Under 2021 nästan fördubblades Anebyhusgruppens produktion jämfört med 2020. På grund av detta har vårt förbrukning ökat. Samtidigt kan vi konstantera att ökningen inte har
skett lika kraftigt jämfört med produktionsvolymerna.
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PRODUKTIONSLYFTET
Sedan 2021 har Anebyhusgruppen samarbetat med Produktionslyftet och
genomför deras utvecklingsprogram på 18 månader. Produktionslyftet til�lämpar principer som bygger på Lean, där utgångspunkten är företagens
egna styrkor och värderingar. Programmets syfte är att stärka företagets
inneboende förmåga att förnya sig och förbättra sin konkurrenskraft.
En tydlig trend i samhället är att kunder kräver mer och konkurrensen
hårdnar alltmer på marknaden. Företag behöver följa med i digitaliseringen och den tekniska utvecklingen. Dessutom är det en kärnfråga inom
Anebyhusgruppen att hitta effektiva sätt att kombinera hållbarhetskrav
med lönsamhet. Det är helt enkelt stora utmaningar som kräver olika
lösningar och bemötande.
Produktionslyftets utvecklingsprogram är ett sätt för Anebyhusgruppen
att jobba med, och bemöta, dessa frågor. Ändamålet med programmet är
att ta fasta på alla anställdas styrkor och förmåga att bidra och utveckla
verksamheten framåt.

”I Produktionslyftet kommer vi lära oss
fokusera på det som skapar värde för
kunden och på så sätt skapa effektiva
arbetssätt och processer.”
Martin Ejermark
Varuförsörjningschef på Anebyhusgruppen
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ARBETSMILJÖ & HÄLSA
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God hälsa och välbefinnande är ett av de hållbarhetsmål vi
jobbar med utifrån Agenda 2030. Alla medarbetare ska känna sig delaktiga. Vi strävar efter att hela tiden förbättra arbetsmiljön genom det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med skyddsombud och fackliga representanter.

Vårt mål med arbetsmiljön är att arbetsplatsen ska anpassas
efter människan och inte tvärtom. Det finns många hjälpmedel i dag som gör arbetet mindre tungt och mer ergonomiskt
riktigt för alla typer av människor. Genom en förbättrad
arbetsmiljö blir det lättare att nå en högre mångfald.

Ett sätt är att öka mångfalden på arbetsplatsen. Anebyhusgruppen samarbetar t.ex. med Uppvidinge Lärcenter och erbjuder SFI på arbetstid för de medarbetare som känner att de
behöver öka på sina kunskaper i svenska för att kunna utvecklas i arbetet. Vidare har hustillverkning historiskt sett varit ett
mansdominerat yrke vilket beror på att produktionen inneburit
många fysiskt tunga moment. Så kommer det inte att se ut i
framtiden. Alla medarbetare ska kunna arbeta på alla typer av
arbetsplatser oavsett kön, fysisk styrka eller bakgrund. Vi
jobbar aktivt mot alla former av diskriminering.

Vi har också tillbudsrapportering i WIA där alla anställda har
möjlighet att rapportera. Detta ger oss en möjlighet att följa
upp tillbud och olyckor och arbeta aktivt för att nå vårt mål
som är en nollvision för arbetsplatsolyckor.
Sjukfrånvaron bevakas ständigt och följs upp på Arbetsmiljökommittén, rehabmöten samt genom personliga
hälsosamtal. Vi är knutna till Previa företagshälsovård
och tar hjälp av dem när vår egen kompetens inte riktigt
räcker till t.ex. med hälsoundersökningar, medicinska
kontroller och ergonomigenomgångar.

”Vårt mål är att alla medarbetare ska ha samma
rättigheter, möjligheter
och skyldigheter”
Martina Gustafsson
HR-chef Surewood Industries

ARBETSMILJÖ & HÄLSA
INDEX ÖVER

ARBETSMILJÖ
Lönekartläggning
Senaste utförda lönekartläggning visar på noll (0) fall där man
inte kan utesluta att löneskillnaden beror på kön. Detta efter att
relativa medianlöner jämförts för lika och likvärdiga arbeten.
Samtliga övriga löneskillnader går att förklara då identifierade
löneskillnader grundar sig i kortare anställningstid, begränsad
erfarenhet, tillämpning av lokalt löneavtal alternativt högre
måluppfyllelse bland medarbetare. Upprättande av handlingsplan är därför ej nödvändig.
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Kommunikation, samverkan och transparens sker med fackliga
parter i så väl lönekartläggning som i övrigt jämställdhetsarbete.
2

Whistleblowing
Whistleblowing (visselblåsning) innebär att missförhållande rapporteras till ledningen. Det kan gälla såväl mutor och korruption såsom
miljöbrott, allvarliga säkerhetsrisker eller tjänstefel av allvarlig art.
Både medarbetare internt inom organisationen eller utomstående
har möjlighet att rapportera. Rapporteringen sker anonymt genom
ett formulär på vår hemsida alternativt Personalhandboken.
Genom detta förhållningssätt och tillhandahållande av formellt
visselblåsningsystem kan vi tidigt uppmärksamma risker som kan
skada företaget och/eller våra medarbetare. Under 2021 inkom
fem (5) ärende.
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Diagrammet visar resultatet av de medarbetarundersökning som genomfördes
2020 och 2021. Skalan är 1-5 där betyget 3,9 är en indikation på en mycket välmående arbetsplats. Vi förutsätter att åtgärder relaterade till covid-19-pandemin
har haft en påverkan på arbetsmiljön.

ARBETSMILJÖ & HÄLSA
Diagrammen visar utdrag från WIA, där alla anställda har möjlighet att
rapportera, gällande olycksfalls- och tillbudsrapportering 2020 och 2021.
Vi arbetar aktivt för att nå en nollvision för arbetsplatsolyckor. Som ett led
i detta har vi haft spikpistoler och truckkörning som fokusområden 2021
och bland annat ökat utbildning och introduktion inom dessa områden.
Jämfört med 2020 visar 2021 en tydlig trend med minskat antal olyckor.
Truckarna har utrustats med en del tekniska hjälpmedel som baklampor,
speglar och alkolås. Vi har också förbättrat golvmakeringarna i fabrikerna
för ökad säkerhet gällande trucktransporter. Spikpistoler och entreprenad
kommer att vara fokusområden 2022.
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Diagrammen visar utdrag från WIA
gällande månatlig olycksfalls- och
tillbudsrapportering 2021.
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KVALITET
Kvalitet och en god arbetsmiljö är tätt sammankopplade. Anebyhusgruppens medarbetare är kärnan i produktionen. Deras erfarenhet och känsla för kvalitet är ovärderlig för att kunna leverera den höga kvalitet som Anebyhusgruppen står för. Kvalitet och en god arbetsmiljö går hand i hand med att låta medarbetarna utvecklas.

KVALITETSBRISTKOSTNADER 2021

Vi arbetar med kvalitetssäkring genom att sätta konkreta och mätbara mål såsom arbete mot certifiering enligt ISO 9001, Produktionslyftet och förbättrad
avvikelsehantering. Dessa mål följer vi upp kontinuerligt.

1% 2%

Arbetet mot en certifiering enligt ISO 9001 under 2022 tror vi kommer att minska
våra kvalitetsbristkostnader samt öka kundnöjdheten. Ett led i detta är ständiga
förbättringar genom till exempel Produktionslyftet. Detta har skapat en drivkraft
och ett engagemang hos medarbetarna. Metoden leder till tidsbesparing, ökad
effektivitet och samverkan, samt en säkrare arbetsmiljö.

2%

21%

46%

Vi strävar efter ständig förbättring och en alltmer resurseffektiv produktion.
Allt för att bättre bidra till en hållbar värld och mer nöjda kunder.
28%

AVVIKELSER INNAN SLUTBESIKTNING 46%

REKLAMATIONER, ENTREPRENAD 2%

TILLKOMMANDE KOSTNADER, AVSLUTADE PROJEKT 28%

REKLAMATIONER, KONSTRUKTION 1%

GARANTIKOSTNADER 21%

REKLAMATIONER, FÖRSÄLJNING 0%

REKLAMATIONER, PRODUKTION 2%

Våra väggelement är certifierade
enligt RISE.

16

Våra takstolar är CE-märkta.

CODE OF CONDUCT
Uppförandekod eller Code of conduct, är de etiska riktlinjer för hur vi uppträder
inom Anebyhusgruppen. Det är ett förhållningssätt som speglar våra kärnvärden och är även en struktur för beslutsfattande. Koden täcker ej alla lagar,
normer eller föreskrifter, utan är ett rättesnöre häremellan.
Syftet är att ge vägledning för hur medarbetare, kollegor, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt
vis. Den skyddar oss och visar var gränsen går mellan lämpligt och olämpligt
uppförande. Givetvis gäller gällande lagstiftning i första hand. Verksamheten
ska hanteras med respekt och vi ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter, till
människors säkerhet och hälsa samt till miljön.
Samtliga medarbetare är ansvariga för att förstå vår uppförandekod och att
agera i enlighet med den. Det är upp till varje enskild medarbetare att fråga
närmsta chef eller HR vid osäkerhet.

Övergripande riktlinjer

Vi respekterar lagar och regler oavsett var verksamheten bedrivs. Vidare ska
vi respektera mänskliga rättigheter och internationella arbetsstandarder så
som dessa framställs i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i
den Internationella Arbetsorganisationens (ILO:s) kärnkonventioner.
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Detta innebär till exempel:
• att vi inte accepterar barnarbete eller tvångsarbete i någon form.
• att vi rekryterar och behandlar våra medarbetare på ett sätt som inte
är diskriminerande avseende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.
• att vi står för god affärssed och etik.
• att vi stöttar våra medarbetares rätt att organisera sig fackligt.
• att vi värdesätter mångfald och främjar rättvis behandling och lika villkor
vid rekrytering, lönesättning, fortbildning och befordran hos medarbetare.
• att ingen medarbetare hos oss skall utsättas för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Rutiner för Code of Conduct

Sedan 2018 delges all personal information om företagets Code of Conduct
vid anställningstillfället. Där gås dokument noggrannt igenom med alla nyanställda. Utöver detta finns dokumentet tillgängligt för all personal via Personalhandboken. Vi strävar ständigt efter att kontinuerligt uppdatera och delge
personalen innehållet.

ATT GE TILLBAKA
Som en del i ett aktivt näringsliv ser vi det på Anebyhusgruppen som naturligt
att vi även har ett samhällsengagemang utanför fabrikens väggar. Vi tror på
och vill bidra till en inkluderande fritid för barn, unga och vuxna. Därför engagerar vi oss i och stöttar föreningar och organisationer som bevarar och
vidareutvecklar förutsättningarna för att ge människor en samhörighet, en
motiverande och meningsfylld vardag och fritid. Vi sponsrar en rad olika engagemang runt om i länet. Bland annat lokala föreningar med tydliga ungdomssatsningar i Uppvidinge kommun och Växjö Lakers.
Vårt huvudkontor ligger i Åseda och vi vill att vår närvaro ska märkas extra
här i samhället. Som en del i vårt hållbarhetsarbete har vi därför uppfört en
lekplats på orten – Lilla Åseda. Lekplatsen invigdes officiellt under 2021 och
vår förhoppning är att lekplatsen kommer sprida glädje i samhället i lång,
lång tid framöver.
Ett engagemang vi på Anebyhusgruppen är extra
stolta över är vårt samarbete med Ung Företagsamhet Kronoberg.
Vi har varit guldpartner till organisationen i tre år
och hoppas kunna bidra till en större entreprenöriell anda hos ungdomarna i Kronobergs län. Vi
stöttar organisationen på olika sätt, bland annat
genom att agera mentorer till UF-företag, vara med
som ordförande i tävlingen Årets Innovation och
hålla i skräddarsydda utbildningar för ungdomarna.
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Elin Ivarsson
Marknads- och kommunikationschef
på Anebyhusgruppen

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell
utbildningsorganisation som ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet,
företagsamhet och sitt entreprenörskap.

RISKTABELL
KATEGORI

RISK

RISKNIVÅ

ÅTGÄRD

Hälsa, säkerhet och arbetsmiljö

1.
2.
3.

Arbetsskador
Stress
Orättvisa arbetsförhållanden

Medel
Medel
Låg

1.
2.
3.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Kontinuerlig kompetensutveckling av ledare och medarbetare
Systematiskt arbetsmiljöarbete

1.

Kvalitets- och leveransfel

Väsentlig

1.

Hanteras löpande inom bolaget genom uppföljning av inköps- och
entreprenörsavtal

1.

Utsläpp till vatten och luft

Låg

1.

2.
3.

Transporter
Förändrat kundbehov

Medel
Medel

2.
3.

Systematisk kontroll i vår verksamhet genom bl. a. miljöronder och
revisioner
Årlig uppföljning genom Stenaportalen
Anpassade produkter genom affärsutveckling

1.

Svårighet att rekrytera

Låg

1.

Kontinuerligt arbete med vårt arbetsgivarvarumärke

1.

Korruption / Konkurrenshindrande samarbeten /
Dåligt bemötande

Medel

1.

Löpande arbete med Code of Conduct och styrdokument

1.

Brott mot miljöregleringar / Brott mot GDPR /
Risker kopplade till datasäkerhet

Låg

1.

Löpande arbete med IT-policy, delegerat miljöansvar och
uppföljning

Leverantörer

Miljö
Arbetsgivarvarumärke
Anti-korruption

Övrigt
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REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN
LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Anebyhusgruppen AB, org.nr 556321-2793

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2021 och för att
den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns
yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår
granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi
anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm 2022-05-09
KPMG AB

Tomas Gerhardsson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Olle Nilsson
Auktoriserad revisor

ANSVAR . KVALITET . LAGANDA

Anebyhusgruppen är en del Surewood Industries, där även Spaljisten och KG List ingår. Alla hus tillverkas i våra husfabriker mitt i det
småländska skogsriket och våra husbyggartraditioner sträcker sig ända tillbaka till 1940-talet. Anebyhusgruppen tillverkar även grupphus,
bl.a. åt BoKlok, som ägs av Skanska och IKEA. Anebyhusgruppen är idag en av Sveriges största småhusbyggare.
ANEBYHUSGRUPPEN AB

Telefon 0474-488 80

www.anebyhusgruppen.se

info@anebyhusgruppen.se

Box 49

364 21 Åseda

