
Miljöpolicy

Vi vill främja en hållbar utveckling av samhället, 
därför arbetar vi med att minimera vår miljö-
påverkan inom verksamhetens alla delar. Vi har 
valt att miljödiplomera oss enligt Svensk Miljöbas. 
Det ger oss verktyg att mäta och följa upp vår 
miljöpåverkan för att göra minsta möjliga 
klimatavtryck. 

Vi går  regelbundet igenom alla aktiviteter och 
följer upp det som är betydande ur miljösynpunkt. 
Vi har tydliga rutiner för kommunikation, avvikelser, 
inköp, kemikalier och avfall. Genom utbildning och 
information involveras alla medarbetare för att bli 
delaktiga och vilja ta eget ansvar för miljön i sitt 
dagliga arbete. 

Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och sam-
arbetar helst med lokala företag som arbetar aktivt 
med hållbarhet. Vi följer gällande lagstiftning.

Vi vill göra det enkelt för våra kunder att göra bra 
miljöval genom tydlig information och rådgivning 
samt genom att erbjuda produkter och tjänster 
med låg miljöpåverkan.
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Våra viktiga val

Rent och snyggt
Vi väljer torra städmetoder där det är möjligt och vi använder ultrarent vatten till fönsterputs. När vi 
använder kemikalier prioriterar vi miljömärkta lokalproducerade produkter och är noga med doseringen. 
I de fall det fungerar förimpregneras städmaterialet maskinellt vilket säkerställer rätt dosering. Våra 
medarbetare utbildas kontinuerligt för de produkter som används. 

Ljus, värme och vatten
Vi mäter och följer upp användningen av värme, el och vatten. I våra lokaler sker uppvärmningen med fjärr-
värme och elen vi köper är förnyelsebar. Där det är möjligt använder vi lågenergibelysning, rörelsedetektorer 
och timers. För att spara vatten tvättar vi fulla tvättmaskiner på kortast möjliga program. Vi strävar efter att 
minimera avfallet och källsorterar i 13 fraktioner. Vi erbjuder alla kunder elektroniska fakturor och vi tar själva 
emot sådana från leverantörer. 

Transport
Vid inköp av personbilar väljer vi miljövänliga elhybrider. Våra transporter samordnas geografiskt och när det 
är möjligt promenerar eller cyklar vi mellan kunder. 

Såhär kan du som kund hjälpa oss
Gör din beställning i god tid och informera oss snarast om eventuella ändringar.
Fråga oss om lämpliga städmetoder. 
Tag emot e-faktura.


