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Välkommen till Attacus
hållbarhetsredovisning
2017 var det första verksamhetsåret som omfattades
av hållbarhetsredovisning. Vi är både glada och stolta
att ha påbörjat resan mot ett ännu mer hållbart Attacus.
I den här rapporten berättar vi hur vi tänker kring
hållbarhet och vilka fokusområden vi har identifierat.
Attacus har många kunder inom både privat och
offentlig sektor över hela Sverige. Som kund hos
Attacus är man med och bidrar till en hållbar utveckling
i Sveriges glesbygder. Alla våra
tillverkningsanläggningar ligger utanför tätortsområden
och bidrar till hundratals människor kan jobba nära sina
hem och dessutom förädlar vi våra lokala råvaror. För
oss är det en del av vägen mot en levande landsbygd
och hållbar tillverkning.

Att fortsätta med tillverkning i glesbygd har varit vårt
framgångskoncept. Idag är vi en av Jämtlands största
koncerner och utvecklingen har gått snabbt sedan
starten 1987.
Attacus är en del av människors vardag. I våra hus
växer och utvecklas människor. Familjer utökas eller
skiljs åt där fest, sorg och kärlek är en del av livet. På
Attacus bidrar vi med trygghet, stabilitet och kvalitet.
Allt under ett tak – för att livet ska kunna fortsätta.

Brf. Åre Bergbana, Åre
Attacus Bygg AB uppför som totalentreprenad 20
bostadsrätter på ett av Åres mest attraktiva lägen,
vid Åre Bergbana. Åre är för många känt som
Sveriges största skidort. Här går bland annat
alpina VM av stapeln 2019.

2017 i korthet

93%
Av all uppvärmning gjordes
med biobränslen

Spillved blir energi, Jämtland
Från och med i år (2018) kommer Attacus Trähus i
Jämtland investera i en bränslepanna som värmer
hela fastigheten med spillved från produktionen.
Alltså kommer mängden biobränslen öka samtidigt
som fossila bränslen succesivt fasas ut.

807 000kr
till lokala engagemang, kultur
och idrottsföreningar

Norra Tornen, Stockholm
OMA, ett av världens mest ansedda arkitektkontor,
har på uppdrag av Oscar Properties förenat funktion,
estetik och visioner i moderna bostäder fördelade
mellan två byggnader, Norra Tornen, med 360 graders
panoramautsikt. SCF Betongelement levererar
fasadelement som är gjutna mot matris och är
infärgade med konstballast och som slutligen slipas
för att få fram den gyllengula färgen på stenen.

309
Fantastiska medarbetare
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Attacus affärsmodell
Attacus ser personalen som företagets viktigaste
tillgång. Vår målsättning är att skapa en arbetsmiljö
som stimulerar engagemang, kunskapsutveckling och
ansvarstagande. Attacus vill ge alla medarbetare
möjligheten att genom sin arbetsinsats bidra till
företagets utveckling. Attacus arbetar målmedvetet för
att öka andelen kvinnor och nyanlända i företaget
eftersom vi är övertygade om att mångfald stärker vår
konkurrenskraft.
Attacus är beroende av transporter och en fungerande
infrastruktur. Attacus vill vara en aktiv part för att skapa
goda lokala logistikbalanser för att undvika tomma
returtransporter. Attacus strävar efter att välja
transportörer med en modern, bränsleeffektiv,
fordonsflotta. Vi väljer tjänstebilar som är bränslesnåla
och, om möjligt, med förnybart bränsle.
Våra industrier väljer förnyelsebar energi för
uppvärmning och bedriver ett kontinuerligt arbete för
att energieffektivisera.
Koncernens ambition är att våra kunder och
samarbetspartners ska uppleva Attacus som en seriös
och ansvarstagande aktör som alltid uppfyller vårt
åtagande och som alltid strävar efter att utveckla
relation och produkt på långsiktigt hållbara villkor.

VISION

MÅL

Attacus skall vara ett välkänt och respekterat
varumärke inom byggbranschen i Sverige.

Att uppfattas som en proaktiv, professionell och
seriös samarbetspartner som alltid strävar efter
kontinuerlig och hållbar utveckling.

FOKUSOMRÅDEN
Produkter

Energi

Vår ambition är att alltid utveckla produkter
och tjänster i nära samarbete med
marknaden. Vårt bidrag är energisnåla och
hållbara produkter för byggindustrin.

Attacus industrier väljer förnyelsebar
energi för uppvärmning av våra
industrilokaler och bedriver ett kontinuerligt
arbete för att energieffektivisera.

Kunder

Transporter

Vi ska sträva efter att alltid utveckla en
nära relation med kunder och bidra med
långsiktigt hållbara produkter.

Vi vill vara en aktiv part för att driva
utvecklingen mot lokalt förankrade
logistiklösningar. Vi strävar efter att välja
bränslesnåla och förnybara alternativ.

Personal
En arbetsplats som stimulerar
engagemang, kunskapsutveckling och
ansvarstagande. Vi ska arbeta medvetet
för att öka mångfalden bland
medarbetarna.

Sida 7
Attacus och ansvar
Vad är egentligen hållbarhet och på vilket sätt påverkar det oss
som företag? Frågorna är många och här försöker vi ge några
svar på ganska komplexa frågor.
”Hållbar utveckling är sådan utveckling som tillgodoser dagens
behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att
tillgodose sina.”
Gro Harlem Bruntland ur Vår gemensamma framtid 1987
För oss på Attacus finns det tre aspekter på hållbarhet. Det är
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter som
tillsammans ger hållbarhet. Ett viktigt begrepp, relaterat till
hållbarhet, är utveckling. Vi behöver kontinuerligt förbättra våra
verksamheter och produkter och hela tiden vara lyhörda kring
ny forskning och samhällsutveckling. Ett annat viktigt begrepp är
framtid. Vi behöver alltså försöka förstå och förhålla oss till en
längre tidshorisont. Våra företag, våra medarbetare och våra
produkter ska finnas kvar, uppskattas och må bra i ett framtida
perspektiv. Vi på Attacus anstränger oss för att våra företag,
genom utveckling, ska vara ännu större i en framtid. För att
denna vision ska kunna förverkligas behöver vi arbeta hållbart.

2015 tog FN fram nya globala hållbarhetsmål med sikte på
2030. Målen är ambitiösa men mycket betydelsefullt för fred,
rättvisa och en hållbar framtid. Som företag påverkas vi av
dessa mål eftersom det styr den globala och nationella
policyagendan. Dessutom kan, och vill, vi bidra till
måluppfyllelsen. Det är framförallt mål 5, 9, 11, 12 och 13 som
Attacus kan bidra till. Läs mer om hur på nästa sida.
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Vår roll för en hållbar utveckling
FN:s 17 globala hållbarhetsmål till 2030 är en ny agenda som
påverkar både företag, politiker, myndigheter och privatpersoner. Vi
ser möjligheter med att vara proaktiva för att driva på utvecklingen
mot mer hållbara lösningar. För oss är FN:s målsättningar både
självklara och viktiga.
Mål fem handlar om att helt eliminera ojämlikheter baserat på ålder,
kön eller sexuell läggning. Att män och kvinnor har samma lön och att
diskriminering inte får förekomma är några av Attacus
kärnvärderingar. Vi tror även starkt på en ökad mångfald eftersom det
stärker vår konkurrensförmåga.

Mål nio handlar om att stärka infrastruktur och industriinnovation. För
Attacus är både infrastrukturen och innovationskraften högt
prioriterade, något vi jobbar med varje dag.
Mål elva syftar till att vi i framtiden ska ha trygga, inkluderande och
hållbara städer och samhällen. Här kan Attacus produkter, tillverkade
i glesbygd, bidra i stor utsträckning både för våra städer och för en
levande landsbygd.
Mål tolv bygger på att både konsumtion och produktion ska vara
balanserade till år 2030. Det handlar om att använda resurser
smartare. Inom Attacus försöker vi, tillsammans med våra kunder,
utveckla produkter och lösningar för att tillsammans effektivisera
helheten. Inom Attacus försöker vi alltid göra mer och bättre fast
mindre och smartare.

Mål tretton är kanske det mål de flesta känner igen. Att minska
utsläppen från processer och kringaktiviteter är en nyckelfråga. I
Attacus bedrivs ett kontinuerligt arbete med energieffektiviseringar
samtidigt som vi försöker skapa en bättre förståelse för vårt
klimatavtryck.

Sida 9

Om Attacus
Attacus bedriver tillverkande industriell verksamhet
i Jämtlands och Smålands inland. Vår målsättning
är att skapa lönsamma och framgångsrika företag
inom bygg och entreprenadbranschen. I våra
verksamheter skapas intressanta och kvalificerade
arbetstillfällen i mindre orter utanför storstäder.
Attacus ambition är att exportera sina produkter
och tjänster utanför länsgränsen till kunder som
efterfrågar hållbara produkter och ett
utvecklingsorienterat samarbete. Attacus
målsättning är att uppfattas som en proaktiv,
professionell och seriös samarbetspartner som
alltid strävar efter kontinuerlig och hållbar
utveckling.
Koncernens bolag är fokuserade på sina områden
inom byggbranschen, byggentreprenader, svets
och smide, trästommetillverkning samt
betongelementtillverkning. Det är Attacusföretagens
mål att tillgodose sina kunders behov i varje enskilt
projekt. Våra kunder skall kunna lita på att leverans
sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att
produkten i övrigt är felfri vid övertagandet.
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STRÖMSUND/HAMMERDAL
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Attacus Trähus i Jämtland AB
SCF Betongelement
Attacus Betonghus AB

ÖSTERSUND
Attacus Invest AB
Attacus Bygg AB
Attacus Stål & Smide AB

ÅRE
Attacus Bygg AB

VA P L A N
Attacus Stål & Smide AB

FÅGELFORS
Attacus Trähus i Småland AB

Här hittar du oss

Attacus Invest AB Strandgatan 21
Östersund tfn.063–556700 info@attacus.se
attacus.se
scfbetong.se
attacusbetonghus.se
attacustrahus.se

attacussmide.se

