
 

CSR & miljöansvar på ABS Wheels 
ABS Wheels tillhör listan på Sveriges mest sökta fälgföretag, varumärket är även är ett av dom mest 

kända fälgmärkena i Skandinavien.  

Vi präglas av en stark företagskultur där varje individ på företaget är involverade i våra miljö-

aktiviteter, något som bland annat uppmärksammats av Breakit Impact Challenge som gjort oss till ett 

klimatsmart företag.  

Detta gör vi för att inverka positivt på miljön: 

• ABS Wheels planterar träd genom organisationen One-Three-Planted 

• ABS Wheels har en helt egen miljöstation för begagnade däck 

• ABS Wheels har ändrat majoriteten av sin fälgtillverkning till Flow-forming 

• ABS Wheels är ett av Sveriges 227 företag som klarat av Breakit Impact Challenge 

Dom senaste åren har vi tagit fram fälgar anpassade för elbilar för att kunna gynna elbilsägare. Vi är 

ett av få varumärken som har renodlade elbilsfälgar. Vår fälgtillverkning (majoriteten) görs med Flow-

forming teknik, denna teknik möjliggör stora besparingar på aluminium samtidigt som fälgarna blir upp 

till 7 gånger robustare.  

 

 

 

 



ABS Wheels arbetar flitigt med frågor rörande samhällsansvar, det är viktigt för oss att veta vilken 

”impact” vi bidrar med. Corporate Social Responsibility även kallad CSR är något vi starkt följer genom 

att ha tre grundprinciper. 

• Miljön 

• Ansvar  

• Mänskliga rättigheter  

Våra projekt går ut på att varje år välja ett projekt som vi ska stötta, i år har vi exempelvis valt att 

gynna svensk idrott och trädplantering.  

Ett axplock av dom projekten från 2020 som gjorts 

• Coronasmittad.nu är ett projekt som ABS finansierar. Det här projektet gick ut på att hjälpa 

alla äldre i Sigtuna kommun med vardagliga aktiviteter som; hämta mat, lämna eller hämta 

paket, köpa receptfria läkemedel etcetera 

• Digitalisera-dackbranschen.nu var ett initiativ där vi gick ut till landets nystartade 

däckverkstäder för att hjälpa dom med digitalisering, dvs en hemsida. Tanken bakom detta var 

att de mindre företagen skulle slopa all form av pappersreklam. 

• Cleanmärsta.website var ett projekt där vi gick ut i vår lokala media för att sammankoppla 

bilföretagen med en stor städdag. ABS lyckades plocka hela nio kilo skräp från skogen.  

 

Framgång 

Varje år utser tidningen Dagens Industri Sveriges mest framgångsrika företag, så kallade Gasellföretag. 

Av Sveriges alla aktiebolag är det endast en procent som klarar av de tuffa kraven. Om ett företag blir 

utsett till ett Gasellföretag tre år i rad blir man utsett till en Mästargasell. ABS Wheels som verkar i 

motorbranschen tillhör den exklusiva listan.  

- Vi kommer att fortsätta arbeta med miljön i tanken och tar tacksamt emot tips på idéer eller 

förbättringar vi kan göra säger Andie Lahdo, ABS Wheels VD 

Här kan du lämna tips på förbättringar:  

E-posta marknad@abswheels.se 

 

 


