
MILJÖPOLICY
Vi åtar oss att ständigt arbeta för att vår 
negativa påverkan på miljön ska vara så liten 
som möjligt. Vi följer alltid gällande lagstift-
ning.

Vi arbetar aktivt med:
• Öka kunskapen och medvetenheten i 

miljöfrågor hos våra anställda samt vida-
reutveckla samarbetet med kunder och 
leverantörer i miljöfrågor. 

• Tillämpa kretsloppstänkande i vår verk-
samhet, vilket medför att vi återvinner och 
återanvänder material.

 
• Förbättra utnyttjandet av våra resurser 

och välja tekniska lösningar för att mini-
mera miljöpåverkan.

•  
Gör miljöanpassade inköp, ställer krav på 
leverantörer i samband med upphandling-
ar om att dessa skall tillhandahålla en så 
miljöanpassad produkt som möjligt. 

• Ständigt hålla oss uppdaterade och infor-
merade om nya produkter som kan mins-
ka negativ påverkan på miljön.

• Se miljöförbättrande åtgärder som en 
långsiktig investering. 

• Förebygga förorening.

Vi skall verka för att:
• Se till att allt återtaget material sorteras 

och tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

• Våra transporter utförs på ett sätt som mi-
nimerar påverkan på miljö samt att vi ska 
minimera antalet transporter. 

• Vid resor väljer vi det färdsätt som är mest 
miljövänligt. Vi undviker flyg; utan väljer 
tåg och bränslesnåla bilar när så är möj-
ligt. 

• Minimera utsläpp och påverkan från våra 
bilar. Detta gör vi bl a genom att köra 
bränsleekonomiskt, undviker onödig tom-
gångskörning. 

Vårt kontor
• Vi har rörelsevakter på de ställen där det 

är lätt att glömma ljuset
• Vi använder ledlampor 
• Vi stänger av våra skärmar när vi går hem
• Vi skriver ut så lite papper som möjligt, vi 

använder e-faktura både till kund och från 
leverantör 

Vårt avfall
• Vi arbetar aktivt för att återvinna och sor-

tera på ett så effektivt sätt som möjligt.
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