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Lennart Johansson, vd:

Vi är det starka,
lokala alternativet
På Ture Johanssons Trävaru drivs vi av vår
vision: att vara ditt självklara val. Oavsett om
du är skogsägare och vill ha ett helhetsåtagande från plantering till slutavverkning, eller
om du jobbar inom byggvaruhandeln och vill
köpa sågat virke av högsta kvalitet. För att
uppnå vår vision arbetar vi utifrån att:
• ett sågverk ska ligga där råvaran finns. Det
ger korta transportavstånd och flexibel
planering. Vi hämtar idag huvuddelen av
vår råvara inom fem mils radie från sågverksplanen.

• även våra biprodukter levereras och förädlas i närområdet.
• våra anställda och entreprenörer bor i bygden. Är en del av den. Det säkrar en långsiktighet och hållbarhet i tanke och handling.
• finnas tillgängliga för dig. Tveka aldrig att
höra av dig med dina frågor. Hos oss finns
alltid någon som svarar.
EN STOLT HISTORIA
1950 grundade min far, Ture Johansson, ett
sågverk i den lilla byn Råhult, mitt emellan
Värnamo, Vrigstad och Klevshult. Namnet
blir Ture Johanssons Trävaru AB. 1957 flyttar
verksamheten, som expanderar, till den plats
i Klevshult (N 57° 21.083', E 14° 5.688') där
det ligger idag. En sund ekonomi har byggts
upp genom årtionden av återinvesteringar i
verksamheten.
Idag är Ture Johanssons Trävaru AB ett av
Sveriges modernaste cirkelsågverk, dessutom
med integrerat hyvleri.
ERFARENHET OCH UTVECKLING
Vår verksamhet vilar på uråldriga sandmoar
med senväxande furu och gran. Där har vi
genom årtionden hämtat vår råvara. Långsam tillväxt ger täta årsringar och en jämn,
hög kvalitet på virket.
Och precis som virke av god kvalitet har
Ture Johanssons Trävaru AB en lång historia.
Av den har vi lärt oss vikten av att utveckla
verksamheten och alltid sträva framåt. Men
också att stå stabilt på sandmon och dra
nytta av erfarenheten och kunskapen om
bygden och dess människor.
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Skoglig rådgivning från
planta till slutavverkning
»Den lokala förankringen är grunden. Vi, våra entreprenörer och
våra leverantörer bor och lever i bygden. Att vi sedan bistår
med hjälp under hela omloppstiden uppskattas av många. Och
förstås att vi är en säker betalare.«

Vi köper såväl gran som tall och samtliga sortiment: timmer, massaved, energived och ris
(grot). Både som leveransvirke och skog på
rot. Huvuddelen av inköpen sker i en radie av
fem mil från sågverket i Klevshult. Det sparar
pengar och miljö. Dessutom har vi runt sågverket några av södra Sveriges finaste sandmoar. Dessa genererar talltimmer av mycket
hög kvalitet som vi sedan tillvaratar på allra
bästa sätt på sin väg genom sågen.
HELHETSPLANERING
För att du som skogsägare ska få ett så högt
värde som möjligt i din skog krävs en långsiktig planering och kontinuerlig skötsel. Våra
erfarna inköpare bistår med kostnadsfri rådgivning oavsett om det handlar om mark-

beredning, plantering, röjning, gallring eller
slutavverkning. I en vital skog hänger åtgärderna ihop och allt görs med strävan att
skapa ett så högt värde som möjligt när det
blir dags att slutavverka. Kanske är det också
därför vi attraherar en sådan bredd av leverantörer: från mjölkbonden till banktjänstemannen. Från den självverksamme till fullserviceuppdrag.
CERTIFIERING
Produktions- och miljömål går hand i hand
i skogen. Vi hjälper årligen många skogsägare
med skogsbruksplaner. Flera väljer också att
certifiera sitt skogsbruk via PEFC. Våra erfarna, lokala entreprenörer är också de certifierade.

Entreprenörer som känner
din skog som sin egen
»Gör vi ett gott jobb i skogen får vi alltid komma tillbaka. Därför
är vi måna om att ha de bästa entreprenörerna. Och de hämtas
i bygden, lokalkännedom har nämligen visat sig svårslaget.«
Vi förfogar såväl över egna entreprenörer för
avverkning som timmerbilar för transport.
Det gör att vi blir flexibla och anpassningsbara utifrån förutsättningarna på dina marker och förhållandena i väder och vind.
Våra entreprenörer bor i bygden. Det borgar för god lokalkännedom och du lär snabbt
känna igen både dem och deras goda arbete
i din skog.

Entreprenörerna får regelbunden utbildning och vi ställer krav på att de ska vara
certifierade och inneha grönt kort. Krav som
givetvis också noga följs upp. Liksom deras
kvalitetsresultat i utförda uppdrag.
Vi bygger regelbundet upp en objektsbank
för våra entreprenörer. För att de ska kunna
komma till dina marker när det passar bäst
utifrån de yttre förhållandena.

Att skapa värde
av din skog
»Att vara ett modernt sågverk innebär att vi är effektiva och
åstadkommer så högt värde som möjligt på varje stock som
matas inifrån sågverksplan.«
Vår produktion är riktad mot byggmaterialhandeln. Genom långsiktigt arbete har vi
byggt upp en flexibel och mångsidig produktionsverksamhet. Klyvning, hyvling, konstruktionsvirkessortering och exaktkapning
har vi i huset. Vill någon ha sitt virke målat
kan vi fixa även det. Och även om det handlar om mycket specialleveranser är snabba
leveranser ett signum.

Vår styrka är en slimmad och trimmad organisation med snabba kontaktvägar, kombinerat med en av Sveriges modernaste sågverkslinjer.
Varje stock skannas och genomskärningsbilden ger underlag för hur vi på bästa sätt
optimerar utbytet. Det menar vi är att sätta
värde på din skog, på varje enskild stock.

Kundanpassat
in i minsta detalj
Från sågen direkt in i hyvleriet. Antingen
skräddarsytt in i minsta falsade spår. Eller något från vårt alltid välfyllda lager. Sågverkets
integrerade hyvleri ger en svårslagen kombination av närhet och flexibilitet. Här klyvs
plankan till bräda och hyvlas till panel som
exaktkapas. Önskar du att den ska grund-
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målas görs också det i det effektiva flödet.
För oss är det viktigt att skapa så mycket
värde som möjligt av virket. Och mer värde
än när kunden ringer oss och vi kan leverera
den specialtillverkade, helt kundunika varan,
bara ett par dagar senare har vi svårt att se.
Mervärde när det är som mest. Och bäst.

Kunderna finns lokalt,
regionalt och globalt
»Vi löser det mesta och är flexibla. Vårt färdigvarulager har många dimensioner. Finns inte det du
önskar där löser vi det ändå.«

Ture Johanssons Trävaru säljer i huvudsak till
svensk byggvaruhandel. Ungefär 30 procent
av vår produktion går sedan på export. Hög
kvalitet och snabba leveranser är vårt signum.
Tillgänglighet är också viktigt för en god försäljning. Via Tujoonline.se kan du som kund
beställa direkt via webben.
Våra biprodukter i form av spån levereras
i stor del till det lokala värmeverket. Med miljön som främsta vinnare.

• Vidareförädlat
• Exaktkapat
• Hyvlat
• Specialsorterat
Marcus Jonsson
• Konstruktionsvirke
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• Längdpaketerat
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• Paneler
• Grundmålat
• Tryckimpregnerat (via vårt dotterboldag
Tenhults Impregneringsverk)

ALLTID I LAGER:
Vi producerar och lagerför alltid följande dimensioner i gran och furu för direkt leverans.

Vårt virke är CE-certifierat (krav för konstruktionsvirke) samt KD-klassat (krav vid export).
Vi kan också leverera sågat eller hyvlat virke
som är PEFC-certifierat med spårbarhet genom hela produktionskedjan.

Gran
16 x 75 - 100 mm
19 x 75 - 100 mm
25 x 75 - 150 mm
32 x 100 - 125 mm
38 x 100 - 150 mm
47 x 100 - 225 mm
63 x 125 - 150 mm
75 x 200 - 225 mm
(Dimensionerna kan ändras)

Fur
16 x 75 - 100 mm
19 x 75 - 125 mm
25 x 75 - 200 mm
38 x 100 - 225 mm
50 x 100 - 225 mm
63 x 125 - 200 mm
75 x 150 - 225 mm

Osorterat
5:e kvalitet och bättre
Utskott
7:e sortiment
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Dotterbolag specialiserat
på »grönt trä«
»Tenhults Impregneringsverk AB är ett av de mest kända varumärkena för ›grönt trä‹. Vi har nått vår starka ställning genom
rätt kvalitet och hög leveransberedskap.«
Genom vårt dotterbolag Tenhults Impregneringsverk har vi intern avsättning för stor del
av vårt sågade talltimmer.
Impregneringsverkets geografiska läge,
precis intill E4:an i Vaggeryd kombinerat med
en av Sveriges modernaste impregnerings-

linjer och resurser för lagerhållning gör Tenhults till en av de ledande aktörerna i Sverige
på »grönt trä«. Tenhults Impregneringsverk
tillverkar tryckimpregnerat virke i klasserna
A, AB, AB Brunt samt Marin.

Ett ständigt utvecklat
miljöengagemang
»Klart vi slår vakt om miljön i stort och smått.
Vi är ju direkt beroende av den.«
Utan en hållbar utveckling har vi på sikt
ingen råvara. I det lokala perspektivet innebär
det att vi minimerar våra transporter genom
att hitta såväl råvara som avsättning för slutoch biprodukter i vårt närområde. Våra inköpare bidrar med gröna skogsbruksplaner
och våra entreprenörer är certifierade.
I det globala perspektivet är vi stolta över
att jobba med en råvara som aktivt bidrar till

att minska växthuseffekten. Brukad och växande skog tar upp mer koldioxid än en skog
som bara lämnas att stå. Och genom att använda och bruka virket bidrar vi alla till att
ersätta andra mer resurstärande material
med träprodukter.
Ture Johanssons är certifierade enligt PEFC
och vi och våra kunder kan därmed spåra virket genom hela kedjan.

MILJÖPOLICY
Ture Johanssons Trävaru AB skall:
– som förbrukare av skoglig råvara och
med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt
som möjligt, för miljön och för de anställda.
– uppfylla gällande lagstiftning samt följa
PEFC’s krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer
från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar samt nyckelbiotoper.
– ständigt sträva efter att utveckla verksamheten på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

– till största möjliga andel hämta råvaran
från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk,
samt verka för att denna volym ökar.
– på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtaganden mot anställda, samhälle, miljö och
uppdragstagare.
– utbilda och informera våra anställda så
att de kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.
– ej använda importerat timmer.
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