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Miljöpolicy
”Svenska Installationsproffsen skall genom ett
aktivt miljöarbete långsiktigt värna om miljön och
ett samhälle i ekologisk balans. I vårt
kretsloppstänkande är viktigt och vi tillsammans
våra kunder och leverantörer ständigt hitta
lösningar och förbättringar för att minimera
påverkan på vår miljö”
Vi strävar att ta största miljöhänsyn i alla våra uppdrag.
Vi prioriterar leverantörer som tar en aktiv roll i att minska belastningen på miljön. Vi arbetar
ständigt med att öka andelen miljömärkta produkter.
Vi skall hela tiden utveckla, utvärdera och förbättra vårt miljöledningssystem.
Vi tillämpar gällande miljölagsstiftning samt andra föreskrifter och övriga krav som företaget
berörs av.
Vi tar producentansvar för elektriska och elektroniska lösningar enligt förordning SFS
2005:209 och vi samarbetar med El-kretsen AB
Vi arbetar med att förebygga föroreningar. Genom vårt kvalitetssäkringssystem skall vi
minska transporter och optimera logistiken tillsammans med våra kunder och leverantörer.
Vi strävar efter att minska vår totala energiförbrukning och använda miljövänlig el.
Vi är vi anslutna till REPA-registret och har ett väl utarbetat återvinningsprogram. För våra
kunder kan vi ta hand om emballage, kartonger och
elektronikprodukter för att en korrekt återvinning skall ske.
Vi strävar efter att i största möjliga mån använda
miljö- och rättvisemärkta produkter.

Vi arbetar för att alla medarbetare kontinuerligt
utbildas i miljöfrågor.

Miljöarbetet är ingen enskild angelägenhet då det omfattar oss alla!
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Uppsatta miljömål 2010
Minska resandet med 30% genom att kvalitetssäkra logistik och
installationsrutiner
Minska pappersinköpen med 25% genom att bl a starta med
elektroniska fakturor och nytt
dokument hanteringssystem
Öka miljömedvetenheten bland medarbetare
Se till att våra leverantörer och partners
lever upp till våra högt ställda miljökrav
Uppföljning och mätning av målen skall ske löpande och 2010.

Från ord till handling
Utbildning
För att vårt miljöarbete ska vara framgångsrikt måste alla anställda känna personligt
engagemang för miljöfrågorna och ha kompetens inom området. Vi ska därför garantera att alla
medarbetare får den miljöutbildning som krävs för att var och en i sitt dagliga arbete ska kunna
vara sin egen miljöchef och bidra till en bättre miljö.
Investeringar och inköp
Vid planläggning av alla sorters investeringar ska miljöfrågorna beaktas. Metoder, processer
och produkter, vilka innebär en mindre belastning på miljön, ska prioriteras framför alternativ
som i övrigt är likvärdiga.
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Håkan Lundgren
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