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Vår verksamhet
Bröderna Brandt Bil AB (Brandt) är organiserat i fyra verksamhetsbolag med c:a 500
medansvariga. Verksamheten består av försäljning av nya och begagnade personbilar, lätta
transportbilar, lastbilar och båtar. Brandt utför service, reparationer och skadereperationer
samt säljer reservdelar och tillbehör. Vi har inom verksamheten fordonstvättar,
drivmedelsstationer och hyrbilsverksamhet.
Bröderna Brandt Personbilar AB är auktoriserad återförsäljare och serviceverkstad för Volvo,
Renault och Dacia samt är auktoriserad serviceverkstad för Lynk & Co och Polestar.
Bröderna Brandt Personbilar finns i Uddevalla, Strömstad, Dingle, Lysekil, Trollhättan,
Vänersborg, Mellerud, Ed, Åmål och Säffle.
Brandt Fordon AB är auktoriserad återförsäljare och serviceverkstad för Ford, Mazda och MG.
Brandt Fordon finns i Vänersborg, Tanumshede, Uddevalla, Stenungsund, Säffle, Mariestad,
Skara, Skövde, Lidköping och Falköping.
Bröderna Brandt Lastvagnar AB är auktoriserad återförsäljare och serviceverkstad för Volvo
lastvagnar och bussar. Bröderna Brandt Lastvagnar finns i Åmål, Säffle, Vänersborg, Uddevalla
och Dingle.
Brandt Båt AB är ett nystartat dotterbolag som bedriver försäljning och finansiering av båtar.
Brandt följer svensk lagstiftning och flertalet av våra anläggningar är miljöcertifierade enligt
ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Vår vision
Vi ska erbjuda ett utbud av varor och tjänster, så att kundens totala fordonsbehov tillgodoses.
Våra produkter ska säljas med sådan kvalitet och personligt engagemang att våra kunders
behov uppfylls och deras förväntningar överträffas. Vi ska ha de nöjdaste medansvariga och
genom dem skapade bästa kundrelationerna. Vi ska vara en långsiktig affärspartner vilket
kräver en god ekonomisk stabilitet.

Vår affärsidé
Genom att attrahera, engagera och utveckla våra medansvariga skall vi bygga på trygghet och
personligt engagemang för att skapa relationer med, och mervärde för kunden. Vi ska genom
detta och företagets långa stolta historia vara den självklara affärspartnern och leverantören
av våra fordonsrelaterade produkter och tjänster

Styrning och ansvar
Det är respektive VD som är ansvarig för hållbarhetsarbetet. Ledningsgrupperna tar fram och
följer upp verksamhetsmålen.

Medansvariga
Brandt har policyer, regler och riktlinjer som speglar de värderingar vi har. För att företaget
fortsatt ska vara framgångsrikt och kunna arbeta hållbart är det viktigt att vi attraherar
och behåller kompetent och motiverad personal. En kontinuerlig kompetensutveckling och
möjlighet till att utvecklas inom företaget är viktigt. Våra medarbetare är våra medansvariga,
då vi anser att alla har ett ansvar inom organisationen.
Brandt verkar för en jämställd arbetsmiljö där våra medansvariga trivs och utvecklas i sitt
arbete. Vi arbetar systematiskt för att minska risker för arbetsskada och ohälsa.
Vi accepterar ingen form av kränkande särbehandling, såsom mobbning, diskriminering eller
trakasserier.
Vi tar hand om våra medansvariga och värnar om deras hälsa och att de mår bra. Genom vår
sjukvårdsförsäkring får medansvariga möjlighet till snabb vård.
Vi följer upp sjukfrånvaro månadsvis. Vid upprepad korttidsfrånvaro påbörjas en rehabilitering
i syfte att hjälpa den medansvarige att komma till rätta med orsaken till frånvaron, men också
för att förhindra eventuell långtidssjukfrånvaro.
Brandt har ett pulsmätningsverktyg som i realtid mäter den medansvariges, lagets och
organisationens engagemang, utveckling och välmående. Genom att kontinuerligt följa
resultatet av pulsmätningen kan vi prioritera våra insatser så att de får bäst verkan för den
medansvarige och organisationen.
För att säkra framtidens medansvariga samarbetar Brandt med skolor. Genom samarbetet
har vi möjlighet att påverka innehållet i kursplanerna och erbjuder praktik och lärlingsplatser.

Miljö
Fordonsbranschen har en stor påverkan på miljön och är under en stor omställning som drivs
av både samhällsutveckling men också en ökad medvetenhet i klimatfrågan. Utvecklingen är
en stark drivkraft och Brandt arbetar målmedvetet med att minska vår miljöpåverkan både
internt och externt. Intern miljöpåverkan är den påverkan som uppkommer i vår verksamhet
som transporter, kemikalieanvändning, utsläpp till vatten och energianvändning. Extern
miljöpåverkan är dels den påverkan som uppkommer vid tillverkning av våra produkter och
dels den påverkan som våra produkter generar hos slutkund.
Brandt arbetar aktivt med att minska både den interna och externa miljöpåverkan både
genom aktiva val, men också genom att förbättra och utveckla arbetssätt och rutiner.
Våra verksamheter kontrolleras utefter miljöbalkens krav.
Under året har vi arbetat aktivt inom kemikalieområdet, avfallshantering, spillvatten samt
energifrågor.
Under 2021 startades ett kemikalieprojekt för att minska antalet kemikalier men också för att
medvetet styra verksamheternas kemikalieanvändning mot hållbara alternativ gällande miljö
och arbetsmiljö. På rekond/bilvårdsavdelningarna arbetar vi med att teckna avtal med endast
en leverantör av produkter för koncernen. Arbetet genomförs för att minska antalet kemiska
produkter och för att få en bättre arbetsmiljö.
Brandt har gjort stora investeringar avseende laddinfrastruktur. På samtliga anläggningar har
laddstolpar installerats.
Under 2021 installerades solceller på anläggningarna i Dingle och på Fröland. Solcellerna
beräknas producera el som motsvarar 19,5% av förbrukningen i Uddevalla och 16,5 % av
förbrukningen i Dingle.
Våra verksamheter bedrivs i lokaler med både verkstäder, butiker, bilvård och bilhallar. Vi
genomför energikartläggningar på våra anläggningar och uppfyller därmed lagstiftningens
krav. Vi arbetar aktivt med att genomföra energibesparande åtgärder i samband med
ombyggnationer men också genom förbättringar av ventilation och belysning. Vårt mål är att
minska vår energiförbrukning med 8% under 2021.
De senaste åren har flera anläggningar konverterats från fossil till förnyelsebar uppvärmning.
Den sista anläggningen med fossil uppvärmning konverterades under 2021.
Flera av våra Tanka drivmedelsstationer erbjuder HVO100 som ett fossilfritt alternativ för
dieselfordon.
På våra anläggningar sorteras avfall i fraktioner som möjliggör återvinning. Vi har även
komprimatorer för brännbart avfall för att minska antalet transporter.
Vi arbetar för att våra kunder ska välja ett fordon som passar deras behov. Ett sätt att minska
den externa miljöpåverkan är att våra kunder regelbundet servar sina bilar. Brandt har ett mål
att öka antalet serviceavtal, för att fordonet ska fungera på bästa sätt och därmed minska
miljöpåverkan.

Vi har två certifierade provtagare inom koncernen som årligen genomför vattenprovtagning
på samtliga anläggningar. Vi har under 2021 installerat ett nytt reningsverk i Skövde och
kommer att installera nya reningsverk i Lidköping och i Uddevalla.

Mänskliga rättigheter
Frågor som rör mänskliga rättigheter och arbetsvillkor är centrala för en hållbar utveckling.
Brandt värnar om anställda, kunder och omvärld genom ett ansvarsfullt företagande
med långsiktiga och hållbara lösningar. För att kunna bidra till en hållbar utveckling
som ansvarsfullt bolag ställer vi även krav på våra leverantörer. Vi genomför löpande
leverantörsbedömningar.

Motverkande av korruption
Brandt har nolltolerans mot korruption och mutor inklusive penningtvätt. Genom bland annat
attestordning, riktlinjer för inköp och revisioner motverkas och förhindras korruption och
mutor.

Hållbar utveckling
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vi gör många saker rätt
men vill och kan alltid bli bättre. Steg för steg väljer vi en allt mer hållbar väg framåt.

