Tryckgruppens miljöpolicy
Tryckgruppen arbetar för en utveckling mot en bättre miljö och en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling. För att integrera miljöhänsyn i verksamheten har en miljöpolicy
utarbetats. Policyn ska genomsyra all verksamhet, vilket innebär att verksamheten ska
bedrivas med hänsyn till hälsa och miljö för att minska belastningen på hälsa och miljö.

Mål
Det är Tryckgruppens målsättning att tillgodose företagets kunders behov i varje enskilt
objekt. Våra kunder skall kunna lita på att våra utförda arbeten skall vara utförda i enlighet
med lagar och förordningar och våra egna högt ställda målsättningar på miljöområdet.
− Tryckgruppen skall kännetecknas av att vara en lyhörd och effektiv organisation med
kunden och övriga intressenters önskemål i centrum.
Tryckgruppen ska minska miljöpåverkan från sin egen verksamhet. Miljöanpassningen ska
ske utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat och
inbegripa minimering av avfallsuppkomst och utsläppsmängder, sparsamhet med resurser och
energi.
Allmänt
Tryckgruppen har valt att satsa på tre prioriterade områden: miljövänliga transporter,
energibesparing såsom källsortering och att alltid erbjuda miljövänliga alternativ till kunden.

Uppföljning och kommentarer till vad som hände 2011
Information om källsortering finns uppsatt i Tryckgruppens lunchrum för att ständigt påminna
om vikten av att källsortera.
Tryckgruppen har beslutat om energibesparingar genom att, t.ex. stänga av skärmar, ljus och
datorer under helger, ledighet och nattetid.
Mötas utan att resa – Tryckgruppen erbjuder virtuella möten och tar sig ofta kommunalt eller
med tjänstecykel till möten eller andra jobbrelaterade aktiviteter.
Tryckgruppen erbjuder en eco line, där kunden har möjlighet att välja ett miljövänligt
alternativ. Eco line erbjuds kunden både på möten och finns även på Tryckgruppens hemsida.
Löpande åtgärder
Källsorteringsmöbler ses över och kompletteras. Uppföljning av hur de avsatta medlen
använts.
Tryckgruppen skall leverera profilprodukter som tar hänsyn till inre och yttre miljö. Vi eftersträvar, att i vårt
dagliga arbete använda material och metoder och hålla oss informerade om de nyheter och förbättringar på
marknaden som är skonsamma mot miljön. Vi utbildas och informeras i miljöfrågor så att ett miljömedvetet
beteende möjliggörs och uppmuntras. Vi följer gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som organisationen
berörs av.

