Miljöpolicy
Alla vill vi självklart ha en god miljö och många medverkar dagligen i denna strävan, både i sitt arbete och
privat. Naturligtvis önskar även vi lämna över en sund miljö till våra efterkommande. Miljötänkande är för oss
en naturlig del i vardagen och miljötänkandet skall genomsyra hela vår verksamhet.
Autoglass Restore skall verka för en miljömedvetenhet och alla anställda ska prioritera och ta hänsyn till
miljön i det dagliga arbetet. Vår miljöpåverkan ska vara minsta möjliga och vi arbetar för att miljötänkandet
ska genomsyra företaget.
Anställda ska känna till vår miljöpolicy och ges en grundläggande miljöutbildning.
Vi erbjuder en god och säker arbetsmiljö. Vi strävar efter att visa respekt för natur och miljö genom att
sparsamt använda miljökritiska produkter samt återanvända och återvinna material inkl. förpackningar o dylikt. Skadliga
lösningsmedel ersätts med vattenbaserade.
Vi uppmärksammar och vidarebefordrar kundernas önskemål och synpunkter för att säkerställa att vi
tillhandahåller produkter som optimalt tillgodoser kundens behov.
Utveckling av nya produkter sker alltid med mycket stort hänsynstagande till intern och extern miljö. Vår
målsättning är minsta möjliga miljöpåverkan.
Våra medarbetares miljömedvetenhet utvecklas fortlöpande genom information och utbildning. Vi arbetar
kontinuerligt på att förbättra den interna miljön och på att begränsa yttre miljöpåverkan.

Vi strävar efter att:

Använda energi på ett ansvarsfullt sätt och så återhållsamt som möjligt.
Ge anställda information om och öka förståelsen för miljöfrågorna.
Ta del av fortlöpande miljönormer och nogsamt följa dessa.
Välja samarbetspartners i form av leverantörer som själva har en uttalad miljöpolicy och som
följer Svenska och Europeiska rekommendationer, lagar och förordningar.
Autoglass Restore strävar efter att inhandla produkter och tjänster av företag som har en uttalad
miljöstrategi.
Våra leveranser skall ske på ett sådant sätt att transporter sker med de för tillfället mest skonsamma sättet för
miljön. Att nyttja biltransporter med miljödiesel är en självklarhet.
Denna miljöpolicy revideras varje år.
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