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Vissa investeringar lönar sig 
snabbt. Genom miljödiplo-
mering breddar små- och 
medelstora företag sin mark-
nad.

- Det är väl värt pengarna. 
Diplomeringen visar att du 
sköter dig, säger Joakim Nils-
son som driver Snabbschakt i 
Göteborg AB, nydiplomerat 
sedan december 2007. 

Miljödiplomering enligt Göte-
borgsmodellen är idag ett natio-
nellt erkänt verktyg för små- och 
medelstora företag för att visa att 
företaget bedriver ett aktivt och 
effektivt miljöarbete.

- Vi känner att en ISO-certifi e-
ring är ett för stort första steg att 
ta, vi har inte de administrativa 
resurserna. Med en miljödiplome-
ring får vi tillgång till bland annat 
offentliga upphandlingar på ett an-
nat sätt. Våra fordon var alla mil-
jöklassade innan certifi eringen, 
nu har vi även papper på våra ruti-
ner och vårt miljöledningssystem. 
Egentligen är det sunt förnuft, det 
fi nns ingen anledning smutsa ner 
mer än man behöver, säger Möln-
dalsbon Joakim som har ett 30-tal 
entreprenadfordon.

Fler fördelar
Liksom Joakim ser allt fl er före-
tagare till att miljödiplomera sin 
verksamhet.

- Under 2008 räknar vi med att 
ett 30-40 företag kommer att mil-
jödiplomeras i Mölndal. Det ökar 

Allt fl er företag miljödiplomeras

Lerig men miljödiplomerad verksamhet. Joakim Nilssons entreprenadföre-
tag har bland annat utfört markarbeten för Hills Golf Club i Mölndal.

rejält, bekräftar Lars Ekberg, nä-
ringslivschef i Mölndal.

Förutom att en miljödiplome-
ring ger konkurrensfördelar vid 
upphandlingar tillförs ökad kom-
petens i företaget.

- Mina 20 anställda har gått ige-
nom en halvdagskurs inom ramen 
för diplomeringen. Desto hårdare 
krav det ställs på företagen, desto 
bättre är det. Dessutom stärker 
det här vår marknadsföring, säger 
Joakim.

Fakta:

Miljödiplomeringen startades av miljöförvaltningen i Göteborg 1995 
och är nu etablerat i hela Sverige. Konceptet har varit framgångsrikt 
genom att vara prisvärt (kostar totalt ca 6 000 kr) och lättkommunice-
rat. Utifrån arbetsmaterial och handledning tar företaget fram miljöpo-
licy, miljöutredning, miljöplan, kemikalieförteckning, avfallsredovis-
ning, inköpsrutiner och checklista för granskning. Därefter utförs en 
miljörevision och företaget blir miljödiplomerat. Diplomeringen måste 
förnyas varje år.

I Mölndal utför företaget Struktur hb miljödiplomeringen. Intres-
serade företag kan kontakta: strukturhb@strukturhb.se. 
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Team Dagnelid erbjuder all-
tid högklassig och individuellt 
anpassad tandvård på klini-
kerna i Mölndals Centrum 
och på Avenyn.

Familjeföretag Team Dagnelid är 
idag Sveriges största privata tand-
vårdsföretag, med ett 30-tal anställ-
da. Klinikerna erbjuder allt från 
traditionell tandvård till avancerad 
specialisttandvård, exempelvis 
käkkirurgi för implantat och sofi s-
tikerad estetisk tandvård.

- Vår grundfi losofi  är att placera 
dig som patient i centrum och er-
bjuda en högklassig tandvård. Vi 
erbjuder våra kunder en mycket hög 
servicenivå, säger leg. tandläkare 

Service, kvalitet och kompetensService, kvalitet och kompetens
Christer Dagnelid, specialist inom 
oral protetik.

Kliniken i Mölndals Centrum har 
öppet kl. 8-19 alla vardagar.

Internationell aktör
Klinikerna, med kunder från hela 
Västsverige, har nått internationell 
ryktbarhet inom främst implantat-
behandlingar där kliniken genom 
åren medverkat i fl era forsknings-
projekt.

- I år medverkar vi bland annat 
i ett forskningsprojekt med Sahl-

Tel: 031-87 37 55
www.teamdagnelid.se

Välkommen till en annorlunda tandläkarpraktik – Team Dagnelid med kli-
niker i Mölndals Centrum och på Avenyn. På bilden leg. tandläkare Marcus 
Dagnelid. Foto: Maria Löfström.

grenska Universitetssjukhus, där vi 
med digital tandröntgen och analys 
av bentäthet ska se på sambandet 
med benskörhet.

Gasellföretag
Team Dagnelid har 30-års erfaren-
het av tandvård, med kraftig tillväxt 
de senaste åren. Företaget har i tre år 
utsetts till Gasellföretag av affärs-
tidningen Dagens Industri.

Vid kliniken på Mölndals Torg, in-
vigs 22 maj ett helt nytt utbildnings-
center med högsta tekniska innehåll.

SEB utsågs 2007 till bäst i världen 
inom valutaanalys.

- Vi ska bli världsbäst i Mölndal och 
det naturliga valet för befi ntliga och 
nya  kunder, säger Mikael Olsson, ny 
kontorschef på SEB Mölndal.

SEB, som nordeuropeisk fi nansiell koncern, 
har ca 20 000 medarbetare, 400 000 före-
tagskunder och 5 miljoner privatkunder. SEB 
Mölndal ställer upp med 20 medarbetare där 
alla har rådgivnings- och försäljningsansvar.

- Vi är ett fullsortimentskontor och har till-
gång till hela koncernens produkter, tjänster 
och specialister. Därför kan vi alltid ställa 
upp med det bästa teamet efter våra kunders 
behov och proaktivt följa våra kunder i Möln-
dal över hela världen om så behövs, säger Mi-

SEB – ditt naturliga valSEB – ditt naturliga val

Mikael Olsson, ny kontorschef för SEB Möln-
dal sedan januari 2008.

Tel Mikael Olsson: 031-776 54 61  
mikael.p.olsson@seb.se

www.seb.se

kael med 20 år i SEB och lång erfarenhet som 
kundansvarig gentemot storföretag.

Spännande utveckling i Mölndal
Sitt nya uppdrag som kontorschef ser han som 
en ny utmaning i livet.

- Mölndal är en mycket spännande mark-
nad. I mitt ledarskapsuppdrag ingår det att jag 
ska coacha mina medarbetare i kundtjänst, 
privatmarknad och företagsmarknad till det 
bästa för våra kunder. Jag kommer också att 
agera operativt, främst i företagsaffärer.

Hög tillgänglighet
SEB Mölndal erbjuder hela bankens tjänster 
och produkter och följer SEBs framgångs-
rika strategi vad gäller tydlighet och struktur. 
SEBs kunder kan kontakta banken via kon-

toret, internet eller kundcenter via telefon 24 
timmar om dygnet 364 dagar om året.

- För privatkunder med mer komplexa 
behov erbjuder vi privatrådgivare och kapi-
talrådgivare lokalt på kontoret samt Private 
Banking. För att ge våra företagskunder bäst 
service erbjuder vi olika koncept beroende på 
företagens behov och storlek via våra före-
tagsrådgivare.


