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Vad skriver de om miljön?
Det är mycket att ta ställning till inför valet av lek- och parkutrustning: vad behövs, material, utformning, färger,  

vad som passar i omgivningen med mera. Och hur hållbara och miljövänliga är produkterna? Tidningen Utemiljö 
har gått igenom ett antal leverantörers hemsidor och läst deras miljöinformation. Mängden information  

varierar kraftigt mellan företagen – här följer ett axplock:

SMEKAB CITYLIFE 
Här finns en hållbarhetsredovisning där man bland annat skriver 
att de strävar efter hållbarhet i stort och smått: att produkterna 
ska hålla länge, att höghållfast stål används för att minska CO2-
utsläppen, att man använder grön el och återvunna material samt 
har höga krav på sina leverantörer. Man vill också ordna en fossil-
bränslefri uppvärmning och ta fram en egen hållbarhetsmärkning.

Läs mer på: www.smekabcitylife.se

SÖVE
Har fler än 300 Svanenmärkta lek- och aktivitetsutrusning-
ar, och vill att ännu fler av deras produkter ska vara säkra och 
Svanenmärkta. De strävar också efter att produkterna ska vara un-
derhållsfria och ha lång hållbarhet. Läs mer på: www.sove.se

STREETLIFE 
Säljer hållbara, miljövänliga produkter där många av delarna är 
utbytbara för ökad livslängd. Produktionen är lokal och de har 
FSC-certifiering.  Läs mer på: www.streetlife.nl

OUT-SIDER
Produktserien Loop görs av 100 procent återvunnen poly-
eten (85 procent kommer från internt spill och resten från 
nedmalda polyetenpåsar). Loop och andra produkter är  
Svanenmärkta.  Läs mer på: www.out-sider.dk

HAGS 
Fokuserar på hela miljön och reducerar till exempel träspill med 
hjälp av en datoriserad träkapningslinje samt minskar användan-
det av råmaterial i stålkonstruktioner. Allt virke kommer från 
FSC-certifierade leverantörer. De använder mycket förnyelsebart 
eller återanvänt råmaterial, som plastmaterialet EcoGrip som till 
92 procent består av återanvänd polyeten. Alla artiklar i en katalog 
är listade i Husproduktportalen och godkända för användande i 
Svanenmärkta byggprojekt. Läs mer på: www.hags.se

LAPPSET
Beskriver hur miljötänkande och stöd för hållbar utveck-
ling är en central del av företagets verksamhets- och fö-
retagsprofil. Produkterna har en planerad livslängd på 
minst 15 år. Man använder hållbara och återvinningsbara 
material samt planerar, tillverkar, förpackar och transpor-
terar produkterna så att miljön belastas så lite som möj-
ligt. Inhemskt virke certifierat enligt PEFC används och 
träskyddsbehandlingar sker med miljövänliga medel i en 
sluten process.  Läs mer på: www.lappset.se

ARTOTEC
Är aktivt engagerade i hållbart tänkande med leverantörer och till-
verkning som följer europeiska miljöstandarder och högt ställda 
miljökrav.  Läs mer på: www.artotec.se

BYARUMS BRUK 
Gjuter i aluminium som kan återvinnas om och om igen. 
Använder inga kemiska tillsatser och inget materialspill. 
Aluminiumet köps in återvunnet och produkterna har lång håll-
barhet.  Läs mer på: www.byarumsbruk.se

CADO
Har ett stort antal Svanenmärkta produkter för lek, träning och 
idrottsanläggningar.  Läs mer på: www.cado.se

KOMPAN
Vid inköp gör detta företag allt de kan för att använda fullstän-
digt hållbara resurser eller råmaterial som framställs av återvunnet 
avfall. Det lilla avfall som uppstår under tillverkningen återvinns. 
Årligen görs en CSR-rapport.

Läs mer på: www.kompan.se

KPLN DESIGN AB
Fokuserar på tillgänglighet för alla samt har bord och bänkar som 
är tillverkade av återvunnen plast och helt underhållsfria.   
 Läs mer på: www.kpln.se

LEKOPARK
Skriver i sin miljöpolicy bland annat att de arbetar aktivt 
för att kunna erbjuda miljövänliga och hållbara produkter 
och lösningar. De ska också i samarbete med sina affärs-
partners driva på utvecklingen av miljöanpassade produk-
ter och lösningar.  Läs mer på: www.lekopark.se

BLIDSBERGS MEKANISKA 
Använder varmförzinkat stål och skandinavisk kärnfura i sin till-
verkning, samt anlitar i försata hand med svenska materialleveran-
törer som finns i närmiljön. De arbetar mycket med återvunnen 
stål och zink med så låg blyhalt som möjligt.   
 Läs mer på: www.blidsbergs.se

MASSPRODUCTIONS
Anser att hållbarhet är ett centralt koncept för företaget 
och strävar efter minimalt spill. Många av produkterna till-
verkas av ett enda material eller, när flera material används, 
är enkla att separera för återvinning. 
 Läs mer på: www.massproductions.se

NOLA
Strävar efter en miljömedveten produktutveckling, mot en 
giftfri och god bebyggd offentlig miljö. Tillverkar uteslu-
tande i Sverige och arbetar löpande med miljömärkning av 
produkterna. Så långt som möjligt används miljöcertifiera-
de leverantörer och material.  Läs mer på: www.nola.se

SCANCORD 
Ska bland annat tillse att verksamheten ger upphov till allt 
mindre belastning på den yttre miljön och att de ska arbeta 
med ständig utveckling för att bidra till en långsiktigt håll-
bar utveckling som inte hotar vår miljö. De arbetar efter 
FN:s tio Global Compact-principer och andra konventio-
ner.   Läs mer på: www.scancord.net

SLOTTSBRO
Använder så naturliga material som möjligt och produkter som 
är enkla att underhålla och har lång livslängd. Materialen är om-
sorgsfullt utvalda både med hänsyn till miljön och klimatet på våra 
breddgrader. De väljer gärna material som inte behöver bandlas 
eller underhållas med miljöpåverkande ämnen för att ha lång livs-
längd.  Läs mer på: www.slottsbro.se

SOMA DESIGN 

Är ett stödföretag till Vi-skogen. Väljer leverantörer som arbetar 
med tydliga hållbarhetsmål. Arbetar kontinuerligt för att minska 
klimatavtrycket till exempel genom att i så stor utsträckning som 
möljigt använda miljövänliga och närproducerade material. Med 
reservdelar som kan bytas ut och förnyas får produkterna längre 
hållbarhet.  Läs mer på: www.somadesign.se

UTFORM 
Gör träprodukter av framför allt ek och lärk, som naturligt har 
hög motståndskraft och lång hållbarhet. Använder så långt det är 
möjligt lokalt producerat virke från miljöcertifierade skogar. Ska 
värna om ett hållbart skogsbruk och bidra till ett hållbart sam-
hällsbyggande.  Läs mer på: www.utform.se

VESTRE 

Använder mycket ekologiskt hållbart trävirke, som PEFC-
certifierad furu, från trakten. Varmförzinkning ger rostfria pro-
dukter, i en process med stränga miljökrav. Interntransporterna 
är fria från utsläpp och man kräver 100 procent förnybar energi 
genom hela kedjan. Ska bli självförsörjande på energi till 2025, till 
exempel genom solpaneler på fabrikstaken. Fabriken är koldiox-
idneutral sedan 2010. De jobbar för att få ner de egna utsläppen 
med tio procent varje år. Företaget finansierar regnskogsbevarande 
i Papua Nya Guinea.  Läs mer på: www.vestre.com

MONSTRUM
All lekplatsutrustning från Monstrum är tillverkad av håll-
bart trä: PEFC-certifierat, Nordic SUPER WOODTM, 

FSC-certifierad okoume plywood och Ronina från hållbara 
skogsanläggningar i Europa. Målning görs alltid med vat-
tenbaserad träskyddsfärg. 
 Läs mer på: www.monstrum.dk

• FSC: organisation för 
hållbart skogsbruk. 
• Husproduktportalen: lis-
tar miljömärkta produkter.

• Svanen: Nordens offi-
ciella miljömärkning.
• PEFC: certifiering för 
miljövänligt skogsbruk.


