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Härmed intygas att ledningssystemet hos: 

Woody Bygghandel AB 

 
   

La Cours gata 4, 252 31 Helsingborg, Sverige  

 

  

har utvärderats och godkänts av LRQA i enlighet med följande standarder: 

ISO 14001:2015 

 

 

 

Godkännandenummer: ISO 14001 – 00005104 

 
Detta certifikat är endast giltigt tillsammans med certifikatsbilagan med samma nummer. Certifikatsbilagan anger de platser och den 
verksamhet som varje enhet är godkänd för. 

 

Ledningssystemet är tillämpbart på: 

 

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och distribution av trävaror och andra byggmaterial. 
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Platser  Verksamhet 

 

Woody Bygghandel AB  

La Cours gata 4, 252 31 Helsingborg, Sverige  

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 
 

AB Jan-Adolf Olssons Trävaruaffär  

Svanviks Industriområde, 471 70 Hjälteby, 

Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

AB Järna Trä- & Byggvaror  

Tuna Industriväg 19, 153 30 Järna, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

Bergqvist Järn & Byggmaterial AB  

Smidesvägen 33, 696 33 Askersund, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 
 

Borgunda Bygghandel AB  

Pl 15371, 541 93 Skövde, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

Borgunda Bygghandel AB  

Ramstorpsvägen, 522 32 Tidaholm, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

Borgunda Bygghandel AB  

Tistelvägen 2, 531 71 Vinninga, Sverige  

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 
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Platser  Verksamhet 

Bro Bygghandel AB  

Skällsta Industriområde, Domkraftsvägen 6, 

197 40 Bro, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

Bruksspecialisten i Väst AB  

Marieholmsgatan 36, 415 02 Göteborg, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 
 

Bruksspecialisten i Väst AB Malmö  

Kabingatan 5, 212 39 Malmö, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 
 

Bruksspecialisten i Väst AB Stockholm  

Flygfältsgatan 22-24, 128 30 Skarpnäck, 

Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

Carlenskogs Bygg center AB  

Turbingatan 16, 598 21 Vimmerby, Sverige  

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

Fellessons Bygghandel - Evedal  

Isbjörnsvägen 4, 352 45 Växjö, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 
 

Fellessons Byggnadsvaror AB  

Hjalmar Petris Väg 55, 352 46 Växjö, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

Fellessons Byggnadsvaror AB  

Smedjegatan 9, 352 46 Växjö, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 
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Platser  Verksamhet 

 

Fellessons Byggnadsvaror AB  

Hjortvägen 3, 352 45 Växjö, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 
 

Hallstavik Byggvaror AB  

Norra Uppsalavägen 55, 763 30 Hallstavik, 

Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 
 

Hejdes Trävaru AB  

Bygdegatan 1, 244 31 Kävlinge, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

Hejdes Trävaru AB  

Fraktvägen 1, 246 42 Löddeköpinge, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

Hejdes Trävaru AB  

Teckomatorpsvägen 18, 268 33 Svalöv, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 
 

Henry Thenmans Byggmaterial AB  

Långvaktsvägen 10, 671 34 Arvika, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

Holgers i Jönköping AB  

Industrigatan 18, 553 02 Jönköping, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

Holgers Stugmaterial AB  

Kråkered, 504 95 Borås, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 
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Platser  Verksamhet 

 
 

Kök & Interiör i Högsbo AB//Ballingslöv Frölunda  

Viktor Hasselbladsgatan 11, 421 31 Västra Frölunda, Sverige  

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

Lyresunds Trävaru AB  

Lyresund 509, 474 96 Nösund, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

NP Nilsson AB - Båstad  

Mäshultsvägen 2, 269 36 Båstad, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 
 

NP Nilsson AB - Grevie  

Timmervägen 29, 269 62 Grevie, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 
 

NP Nilsson AB - Helsingborg  

Bergavägen 29, 254 66 Helsingborg, Sverige  

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

NP Nilsson AB - Laholm  

Lantmannagatan 2, 312 32 Laholm, Sverige  

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

NP Nilsson AB - Ängelholm  

Kristianstadsgatan 36, 262 71 Ängelholm, 

Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 
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Platser  Verksamhet 

Nybro Snickeri & byggmaterial AB  

Grönadalsgatan 11, 382 21 Nybro, Sverige  

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

Nysättra Såg & Hyvleri AB  

Nysättra 5222, 761 76 Norrtälje, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 
 

Orminge Trä & Bygg AB  

Timmermansvägen 1, 132 38 Saltsjö-boo, 

Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 
 

Svanströms byggmaterial AB  

Skålviken 106, 683 92 Hagfors, Sverige  

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

Varbergs Trä AB  

Susvindsvägen 22, 432 32 Varberg, Sverige  

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

Varbergs Trä AB/Woody Falkenberg  

Plankagårdsvägen 3, 311 45 Falkenberg, 

Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 
 

Vindö Byggvaror AB  

Vindö Landsväg 45, 139 74 Djurhamn, Sverige  

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

Woody Bygghandel Stockholm Syd (Na Svensson 
Trosa/Vagnhärad)  

Kalkbruksvägen 2, 610 71 Vagnhärad, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 
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Platser  Verksamhet 

 

Woody Bygghandel Stockholm Syd AB (N A Svensson 
Nyköping)  

Arnöleden 1, 611 31 Nyköping, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 
 

Woody Bygghandel Stockholm Syd AB (Woody Huddinge)  

Djupåsvägen 8, 141 40 Huddinge, Sverige  

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 
 

Åkersberga Bygg & Trä AB  

Norrövägen 1, 184 42 Åkersberga, Sverige 

ISO 14001:2015  

Inköp, försäljning, lagerhållning, anpassning och 
distribution av trävaror och andra byggmaterial. 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 


