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Åtgärder inom vårt miljöarbete, sida 1 (3)
Här följer en beskrivning över vilka aktiva miljöval och åtgärder som vi har gjort de senaste
åren för att minska vår miljöbelastning och minimera vår användning av energi.

Åtgärder i Strängnäs
I Strängnäs har vi vidtagit följande åtgärder och därigenom sparat ca 35 % av vår elförbrukning.
Installerat luvärmepumpar som används för uppvärmning av våra lokaler istället för el-element.
Tidsstyrd ventilation för att minska värmeförluster vintertid, samt att utnyttja nattkyla
sommartid för att kyla lokalerna vid varm väderlek.
Byte av lagerportar för bättre isolering och minskade värmeförluster.
Mer energieffektiv belysning i vår butik, med metallhalogenarmaturer som sparar ca 60-70%
av energiförbrukningen jämfört med konventionell belysning.

Åtgärder i Västberga
I vår anläggning i Västberga har följande miljöförbättrande anpassningar gjorts i samband med
ombyggnation av våra lokaler för vår verksamhet.
Butiksbelysning som består av LED armaturer, sparar ca 90% av energimängden jämfört med
motsvarande konventionell belysning, värmer inte upp inomhusluften vilket ger stora
fördelar sommartid. Lågenergi-lysrör används på lagret.
Ventilation som är tidsstyrd, temperaturstyrd och med energiåtervinning från luften
genom värmeväxlare.
Undertak som isolerar mot kyla vintertid, samt minskar värmeläckaget ner i lokalerna sommartid.
Fjärrvärme som är termostatstyrd och avstängd helt under sommarmånaderna, vilket ger låg
energiförbrukning och hög verkningsgrad jämfört med egen energikälla.
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Källsortering
Vi har en fullt utbyggd källsortering där återvinning prioriteras i första hand,
eller energiutvinning i andra hand.
De två stora fraktionerna hos oss består av wellpapp och mjukplast,
vilka går till återvinning genom Suez (tidigare Sita).
Även lampor, lysrör, batterier, metall, bläckpatroner etc. källsorteras, allt utom hushållssopor
som är en väldigt ringa mängd, källsorteras och lämnas för återvinning.

Tjänsteresor och fordon
Vi prövar våra tjänsteresor och försöker i möjligaste mån samordna och minimera dem,
vilket spar såväl kostnader som drivmedel, och minskar därigenom våra utsläpp.
Vi prioriterar miljövänliga fordon vid nyanskaffning.
Vi använder dubbfria vinterdäck på flertalet av våra företagsbilar, för att minska vår påverkan
på såväl vägslitage som att sänka bränsleförbrukningen samt minska den negativa påverkan
av miljö och hälsoskadliga partiklar som orsakas av dubbdäck samt minska bullernivån.
Vi använder Preem Evolution miljödiesel till samtliga företagsbilar.

Transporter
Vi använder Schenker som distributör för att samordna alla transporter från oss, och därigenom
minska vår miljöbelastning från vägtransporter.
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Leverantörer
Vi prioriterar leverantörer och våra inköp så att bästa miljöval skall väljas i möjligaste mån,
med hänsyn taget till helhetsbedömning och ekonomin.
Många av de papperskvaliteter vi använder oss av består av returfiber.

Vårt miljöarbete
Vi hushåller med våra ändliga resurser som vatten, energi, råvaror etc. därigenom spar vi
såväl kostnader samt minskar vår miljöpåverkan.
Många miljöförbättrande åtgärder är direkt eller indirekt kostnadsbesparande, vilket är ett starkt
vägande skäl att välja miljösmarta lösningar, vi prioriterar åtgärder som främjar vårt miljöarbete.
Vårt miljöarbete och engagemang ska genomsyra hela vår verksamhet och all personal skall
engageras och involveras i vårt miljöarbete, endast genom att arbeta kontinuerligt med våra
miljöfrågor kan vi nå långsiktigt minskad miljöpåverkan och därigenom uppnå en långsiktigt
hållbar utveckling.
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