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Kort företagspresentation: Naturinformation Ramneverk AB
Naturinformation Ramneverk AB har producerat utställningar, modeller, trycksaker, skyltar mm inom temat
natur och miljö sedan 1982. Vi har ansvarat för 21 större utställningsprojekt från idé till färdig utställning.
Exempel på naturum som producerats från idé till färdig utställning är naturum Hemavan, naturum Ammarnäs,
naturum Värmland, naturum Fulufjället och naturum Dalarna. De senaste större projekten är rovdjursutställning
i Rovdjurscentrum Orsa, artskyltar (format A0) till Orsa Björnpark uppdragsgivare, Orsa Grönklitt, pedagogisk/
interaktiv minigolfbana vid Havets Hus, Lysekil. Senaste utställningsuppdraget Polar World slutfördes i maj -09
och omfattade utställning inomhus och utomhus. I maj-juni -09 producerades skärmutställningar till naturum
Kullaberg, Skäralid och Stenshuvud. Pågående arbeten är bl a EKA Miljörum Bengtsfors, en utomhusutställning
om ett av Sveriges största saneringsprojekt.
Naturinformation Ramneverk har lika många år av erfarenhet vad gäller grafisk design som företaget är gammalt. Kvalité på informationen i allt vi producerar står i fokus. Bild och formspråk är viktigt om informationen
skall nå mottagaren.
Företaget har genom åren byggt upp ett omfattande nätverk av experter som vi samarbetar med, bland annat:
arkitekter, formgivare, scenografer, skribenter, dataexperter, illustratörer, vetenskapsmän, fotografer.
Vi vågar påstå, att den metod vi under åren utvecklat för att planera och driva projekt är unik, inte bara genom
att vi tar ansvar för projekten hela vägen. Under den kreativa fasen ser vi till att idé och det budskap som ska
förmedlas hela tiden är i centrum för samarbetet mellan alla inblandade.

Referenser:
Design och produktion av naturum Dalarna
Referensperson: Agneta Arnesson Westerdahl, Länsstyrelsen Dalarna, Strandgatan 8,
792 30 Mora. Tfn 0250-150 50, Mob. 070-617 81 50
Rovdjursutställning, design och produktion,
Polar World inne- och utomhusutställning design och produktion
Referensperson: projektledare och stadsarkitekt Anders Björklund, Orsa kommun,
Tfn 0250-55 22 05, Mob 070 55 78 421

Urval av utställningsprojekt
Modeller, aktiviteter / Ekoparken Strömstads kommun
Modeller, aktiviter / Havets hus Lysekil
Naturum Värmland / Karlstads kommun
Skrylle naturum / Lunds kommun
Simulator-jordbävning / Malmö museum
Skyltar, modeller, aktiviteter / Naturhistoriska Riksmuseet
Skyltar, aktiviteter / Nordens Ark Bohuslän
Utställning, bronsåldern / Riksantikvarieämbetet
Hornborgasjöns informationscentral / Naturvårdsverket
Utställning / Kungajakt & viltmuseum, Stiftelsen Bergagården Hunneberg
Naturum Bergagården / Domänverket
Simulator, gruvsprängning / Tekniska museet
Simulator, jordbävning / Malmö museum
Modeller, aktiviteter / Universeum Göteborg
Datorprogram, landhöjning / Vitlycke hällristningsmuseum
Yttre Bodarna, infocentral - utomhus, Västra Götalandsregionen
Naturum Rogen / Tännäs fiskevårdsförening
Dalslands naturum / Västra Götalands länsstyrelse
Naturum Ulricehamn / Ulricehamns kommun
Naturum Viskadalen / Marks kommun
Naturum Nääs / Skogssällskapet
Naturum Kinnekulle / Naturvårdsverket
Linnéutställning / Göteborgs stadsmuseum
Landskapsmodell, Gotska Sandön / Naturvårdsverket
Landskapmodell, Höga kusten /
Landskapsmodell, Dalsland / Dalslands Turistråd
Modeller / Domänverket
Landskapsmodell / Röros museum, Norge
EKA Miljörum/Bengtsfors
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Kvalitetssäkring
Naturinformation Ramneverks arbetssätt genom alla processer i produktionsflödet från idé till färdig produkt
genomsyras av täta kontakter med beställaren. Goda kundkontakter är A och O i vår verksamhet och ses som
en del av den kvalité vi levererar. Vi anser att detta arbetssätt leder till effektivitet och kreativitet. Att kvalitetssäkra från ingången i ett projekt minskar risker för omarbete (minskad lönsamhet) och missförstånd. Genom
att ha klara rutiner vad gäller arbetsgång och kvalité säkrar vi en fullvärdig slutprodukt och goda kundrelationer.
Vi kvalitetssäkrar genom:
• Täta kontakter med beställaren, där vi stämmer av tidplan, avtal mm
• Tydlig ansvarsfördelning inom företaget
• Veckovisa arbetsmöten med avstämning och dokumentation
• Täta kontakter och uppföljning gentemot underleverantörer
• Projektvis ekonomisk redovisning
• Projektvis dokumentation
• Uppföljning och utvärdering

Miljöpolicy
Naturinformation Ramneverks miljöpolicy är att alla delar i verksamheten ska värna om miljön i såväl stort
som smått. Inga arbetsmoment, inköp eller andra åtgärder ska utföras utan att miljöaspekten vägs in. Vår
miljöpolicy definieras närmare i vårt miljöprogram nedan.
Vårt program utgår ifrån följande punkter:
• produkter ska köpas främst från leverantörer med en fastställd miljöpolicy.
• aktivt påverka materialvalet och byggsätt hos våra samarbetspartner
• vi arbetar kontinuerligt för att minimera vår användning av kemikalier
• vi strävar efter att minimera användningen av engångsförpackningar etc.
• resa med en så liten miljöpåverkan som möjligt
• leva upp till de lagar och andra krav som berör vår verksamhet
• göra alla anställda medvetna om sitt miljöansvar
• ständigt hitta lösningar som påverkar vår gemensamma miljö minimalt
• allt avfall skall källsorteras

