
Det har nog inte gått någon förbi att priserna på 
virke skenade under våren och sommaren. Trots 
virkesleverantörernas avisering och kraftigt höjda 
priser har vi under hela perioden haft fullt fokus 
på att få virkesleveranser, för att alltid kunna 
producera och leverera produkter till er och detta 
har vi lyckats med. Vi är tacksamma över att ni har 
haft förståelse under det senaste året och att vårt 
samarbete kunnat fortlöpa. Vi hoppas att vi nu sett 
kulmen av prisökningen och kan blicka framåt mot en 
förhoppningsvis mer normaliserad marknad.

Vi arbetar kontinuerligt för att de produkter vi köper, 
tillverkar och säljer på sikt skall vara möjliga att 
återanvända, återvinna eller slutligt omhändertas med 
minsta möjliga resursanvändning och utan skadlig 
miljöpåverkan. Under en tid har vi i mindre skala 
utvecklat ett retursystem för att köpa begagnade 
pallar, sortera och eventuellt reparera dessa för 
vidare återbruk. Detta retursystem är något vi önskar 
utveckla. Vi ser gärna att ni vänder er till oss när er 
produkt inte längre är brukbar. När ni kontaktar oss 
kommer vi och hämtar produkten, sorterar och klassar 
den beroende på kvalitet, för att sedan kompensera 
er med en summa motsvarande produktens värde. 
Ett enkelt system där det enda du behöver göra är 
att ta kontakt med oss. 

Kärnan i vår verksamhet är trä, direkt från skogsbruket. 
Under sin livstid har ett träd absorberat långt mer 
CO2 än vad som krävs vid förädling när vi bygger 
våra produkter. Genom utveckling av vårt retursystem 
förlänger vi träts livstid ytterligare och tar vidare 
kliv framåt i vårt hållbarhetsarbete. I dagsläget ser 
vi gärna att du hör av dig till oss vid returnering av 
halv- eller helpall och pallkragar. Vår vision är att 
kunna leverera ett optimalt och hållbart emballage 
med miljöcertifierade råvaror enligt FSC® och PEFC.

Det gör oss till både ett hållbart och smart val för dig 
som önskar göra skillnad.

Vår ekonomichef Lena Wing har gått i pension efter 
41 år och Vi tackar Lena för alla år och samtidigt 
önska henne lycka till som pensionär. Nu välkomnar 
vi Ulrika Jönsson till Aven. Ulrika kommer senast 
från en motsvarande tjänst i Tanumshede. Hon har 
utbildning inom ekonomi, är certifierad controller 
samt att hon med en gymnasieingenjörsutbildning i 
botten tidigare arbetat som tekniker. 

Jag ser mitt uppdrag på Aven som en 
spännande utmaning i ett etablerat 
framgångsrikt företag med ytterligare 
potential, säger Ulrika. 

Vi vill återigen tacka Er för det gångna året 
och ser fram emot fortsatt samarbete. 

Leverans 
framför allt 

G
O

D
 J

U
L

 &
 G

O
T

T
 N

Y
T

T
 Å

R

Enkelt och hållbart retursystem
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