WE LOVE BOXES.

Miljöpolicy
Piboxs verksamhet skall vara i uthållig balans med naturen genom effektivt energi- och
resursutnyttjande samt liten påverkan på mark, luft och vatten. Vi skall delta i arbetet för en
varaktig hållbar utveckling genom att vår miljöpåverkan skall vara minsta möjliga.
Pibox i Skandinavien AB
Håltegelvägen 9
SE-238 39 Oxie, Sverige
T 070-553 95 33
F 040-54 53 96
info@pibox.se
www.pibox.se

Pibox har valt att genomföra detta på följande sätt:

• KÄLLSORTERING AV AVFALL
Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning.
• ENERGISPARÅTGÄRDER
Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att
minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och
leverantörer. Företaget använder lågenergilampor där detta är möjligt.
• MILJÖANPASSADE INKÖP
Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i
verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har
medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter.
• MILJÖKRAV PÅ VÅRA PRODUKTER
De produkter vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller
av återvunnet material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur
verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller
miljöfarliga ämnen.
• MILJÖKRAV PÅ VÅRA LEVERANTÖRER
Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta
miljöaspekter (som t.ex. PEFC- eller FSC-certifiering) i sin produktion och verksamhet.
• MINSKAD BRÄNSLEFÖRBRUKNING
Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och
krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen vid transporter.
Vi använder förpackningsmaterial från förnyelsebara råvaror. En stor andel av vårt
produktsortiment används för förpackning av fasta och flytande livsmedel.
Vår verksamhet skall hushålla med råvaror, material och energi. De insatsvaror vi använder
skall vara av känt ursprung och våra leverantörer skall anpassa sig till samma krav på
miljöansvar som vi ställer på oss själva.
Samtliga medarbetare skall ha god kunskap om miljö- och energifrågor som berör det egna
arbetsområdet samt företaget i stort. Vårt arbetssätt skall säkra att möjligheter till ständiga
förbättringar tillvaratas. Medarbetares idéer och förslag skall uppmuntras.
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