Fruktombudet – Miljöpolicy
Miljöhänsyn skall vara en naturlig del i vår affärprocess och samordnas i hela vår verksamhet. Vi strävar efter att
ständigt förbättra oss för att motsvara och om möjligt överträffa de krav som ställs i författningar och andra
relevanta regelverk samt av våra kunder. Detta sker genom att:



Vi följer miljökrav, miljölagstiftningen, källsorteringsprogram och genom egna ständiga förbättringar i vårt
miljöarbete.



Skapa medvetenhet hos våra medarbetare genom att informera, utbilda och öka kunskapen för att stimulera till
engagemang och delaktighet i miljöfrågor.



Sträva efter att använda förnyelsebara energikällor, att prioritera kvalitet i material och produkter samt att enbart
använda produkter och material som naturen klarar av att bryta ner.



All vår överblivna frukt skall skänkas till djurparker eller användas för biogastillverkning i samarbete med
Stockholm stad.



Alla korgar skall tvättas med miljövänligt rengöringsmedel och återanvändas.



All emballage skall vara av återvunnen wellpapp och samlas i särskilda behållare för återvinning.



Vi samlastar frukten och arbetar dagligen för att förkorta distributionsvägarna och undvika onödiga transporter
och för att minimera antal körda mil.



Vi skall upplysa alla våra kunder om våra ekologiska alternativ för att på så sätt öka volymen av ekologiskt odlad
frukt, mejeri och övriga varor.



Vi arbetar aktivt för att minska vår egen pappersförbrukning genom minskning av antalet utskrifter samt
använder oss av dubbelsidiga utskrifter.



Hålla en aktiv dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.



Sträva efter att effektivisera användningen av el, vatten och energi.



Alla våra egna fordon är klassade Euro 6 eller högre



Genom egna revisioner 4 gånger per år ska vi kontrollera eventuella avvikelser inom miljö och energikrav samt
genomföra de förändringar som behövs för att uppfylla samtliga mål.



Genom återkommande månadsmöten med samtlig av företaget anställd personal ska nya rutiner eller andra
åtgärder kommuniceras både skriftligen och muntligen.



Akuta avvikelser åtgärdas omgående och informeras skriftligen till all berörd personal.



Ansvarig för att miljöpolicyn uppfylls är VD Bertil Johansson genom att antagen miljöhandlingsplan uppfylls och
efterlevs. ( se miljöhandlingsplan )
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