
 
Anställda ska känna till Pins

Factory´s miljöpolicy och erhålla

grundläggande miljöutbildning.
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ALLA V ILL  V I  SJÄLVKLART HA EN GOD MILJÖ OCH MÅNGA
MEDVERKAR DAGLIGEN I  DENNA STRÄVAN,  BÅDE I  S ITT  ARBETE
OCH PRIVAT.  NATURLIGTVIS  ÖNSKAR V I  LÄMNA ÖVER EN SUND

MILJÖ T ILL  VÅRA EFTERKOMMANDE.  
 M ILJÖTÄNKANDE SKALL  VARA EN NATURLIG  DEL  I  VARDAGEN.   

VÅR MÅLSÄTTNING ÄR MINSTA MÖJL IGA MILJÖPÅVERKAN.  
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Vi skall erbjuda en god och säker arbetsmiljö.  

Vi skall Visa respekt för natur och miljö genom att sparsamt använda miljökritiska
produkter samt återanvända och återvinna material inkl. förpackningar och dylikt. 

Utveckling av nya produkter sker alltid med stort hänsynstagande till intern och
extern miljö. 

 Skadliga lösningsmedel ersätts med vattenbaserade.  

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 skall 
- 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. 

Våra leveranser skall ske på ett sådant sätt att transporter sker med de för tillfället och
för miljöns bästa och det mest skonsamma sättet.  

 nyttja cykeltransporter samt biltransporter med miljödiesel är en självklarhet. 

Pins Factory AB strävar efter att inhandla produkter och tjänster av företag som har en
uttalad miljöstrategi. 

Miljötänkandet genomsyrar hela vår verksamhet.  
Vår verksamhet skall ske med så liten miljöpåverkan som möjligt.
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