MILJÖPOLICY
Vad vi står för
Vårt miljöarbete är en naturlig del i vår verksamhet och vi ser det som en investering för framtiden. Vårt miljöarbete är en av de bidragande faktorerna till att vi kan verka idag, imorgon samt att vi är en hållbar verksamhet som kan fortsätta verka över tiden.
Vid strategiska beslut beaktar vi alltid miljön och vi påminner varandra om att göra det bästa för miljön i
vårt dagliga arbete. Vi tror på att det är det lilla som gör skillnad. Att vi gör vårt arbete med hänsyn till miljön
handlar om de där små sakerna som vi gör varje dag. Vi på Sandå ska alla vara medvetna om hur vårt dagliga
arbete påverkar miljön negativt och vad vi gör för att minimera denna påverkan.
Att vi uppfyller samhällets förväntningar på vår verksamhet ser vi som ett minimumkrav. Detta ger oss en
god grund för ett tryggt miljöarbete där vi tar vårt ansvar för en bättre miljö och en hållbar utveckling. I detta
led ser vi det som viktigt att våra leverantörer av varor och tjänster är medvetna om våra miljöambitioner
och att de ska kunna redogöra för sitt eget miljöarbete.
Miljöarbetet ska bidra till att vi känner stolthet för att arbeta på ett ansvarstagande företag.

Vår miljöpåverkan
Vi har identifierat fyra områden där vi påverkar miljön mest.

Avfall:
Vår produktion ger upphov till avfall i form av färgrester, täckpapp och emballage. Vi arbetar för att minska vårt uppkomna avfall och det avfall som vi ger upphov till tar vi alltid hand om på bästa sätt. Vi sorterar
vårt avfall och ser till att eventuellt farligt avfall hamnar på rätt plats.

Transporter:
I vår tjänst använder vi ibland bilar för att kunna ta oss till kunden. Vi planerar våra körningar så att de
inte ger upphov till mer utsläpp än nödvändigt. Vi byter kontinuerligt ut vår bilpark och strävar efter att
inga bilar vi kör ska vara äldre än tre år. Vi har elbilar på de orter där det är möjligt.

Utsläpp till avlopp:
I vår verksamhet används avlopp t ex när vi tvättar penslar och verktyg. Våra enheter har därför miljövagnar där man kan tvätta sina verktyg. Miljövagnen gör att det vatten som används är så gott som rent när
det släpps ut i avloppet.

Produktval:
Färg och andra produkter som vi använder är kemikalier. Vi använder nästan till 100 % vattenbaserade
produkter och använder alltid miljömärkt färg i de fall det är möjligt.

Våra långsiktiga mål
•
•
•
•

Verka för att minska spill och avfall från produktionen.
Arbeta för att minska utsläppt mängd koldioxid från våra transporter.
Undvika att färg eller förorenat vatten hamnar i avlopp eller på marken.
Använda miljömärkta produkter i de fall det är möjligt.
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