
  

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certification 
Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden 
      +46 10-516 50 00 
certifiering@ri.se | www.ri.se 

                

                      

 
Certifikat/Certificate 3594 M | version/issue 7 | 2021-09-13 

This document is the property of RISE and may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval by RISE.     Sida/Page 1(2) 

 
 

CERTIFIKAT 
ISO 14001 

 
 Härmed intygas att/This is to certify that 

Hadema AB  
med StångåBuss Trafik AB 

Garnisonsområdet 1 Hus A, 587 58  LINKÖPING, SWEDEN 

 
har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001:2015 vad gäller 

has an environmental management system that fulfils the requirements of SS-EN ISO 14001:2015 with respect to 

 

Gods- och postbefordran, persontrafik med anpassade fordon  
samt skol-, linje- och turisttrafik 

 

Conveyance of goods and post, passenger traffic with adapted vehicles  
and also school, tourist and regular traffic 

 
Ursprungligen utfärdat/Originally issued  2003-04-02 
Giltigt till och med/Expiry date   2024-09-14 
Beslutsdatum/Decision date   2021-09-13 

 
 

 Hadema AB och StångåBuss Trafik AB har under perioden 2018-09-16—2019-01-22 ej haft gällande certifikat 
 
 
 

__Signature_1 

Peter Karlsson 
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I certifikatet ingående verksamheter och orter/Scope and geographical locations 
 

 
Hadema AB, 556259-1528 
 

Garnisonsområdet 1, Hus A, 587 58 Linköping Huvudkontor, Gods- och postbefordran samt 
persontrafik. 
Depå för trafik med verkstad, tvätthallar, lager, 
uppställningsplatser med el, HVO-tank och 
personalutrymmen. 

 
 
StångåBuss Trafik AB, 556306-5738 
 

Tegelbruksvägen 6, 590 39 Kisa Persontrafik med anpassade fordon samt skol-, linje- 
och turisttrafik. Depå för persontrafik, 
uppställningsplats med el, tvätthall, HVO-tank, 
personalutrymme. 

Garnisonsområdet 1, Hus A, 587 58 Linköping Persontrafik med anpassade fordon samt skol-, linje- 
och turisttrafik 

Stationshuset 1, 597 30 Åtvidaberg Persontrafik med anpassade fordon samt skol-, linje- 
och turisttrafik. Depå för persontrafik, 
uppställningsplats med el, tvätthall, HVO-tank, 
personalutrymme. 
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