Miljöpolicy
Bakgrund

Zone Systems är en helhetsleverantör av skyltar och innehåll och hjälper kunder från idé till
leverans. Bolaget har lång erfarenhet och kompetens inom skyltbranschen och har sin bas i
Sverige med produktion i Vadstena och kunder i Norden och ett antal länder i Europa och
Asien. Företagets vision är att skapa skyltprodukter och tjänster som gör det enkelt för
varumärkesmedvetna kunder att nå ut med sitt budskap. Bolagets grundvärderingar är
kundfokus, flexibilitet och kvalitet och genomsyrar allt vi gör men också företagets planer
och riktlinjer. Zone Systems har som ambition att ta nästa kliv som bolag och i det ingår att
minska vår miljöpåverkan.
Företagets miljöpolicy har som syfte att visa på bolagets förhållningssätt vad gäller miljö och
hållbarhet och vår ambition att vara ett hållbart företag för våra kunder och medarbetare
men också för samhället i stort. Vi lär oss hela tiden, är flexibla och ser över
förbättringsåtgärder kontinuerligt. Vi kvalitetssäkrar vårt miljöarbete genom att följa upp
specifika målsättningar årligen för detta område i företagets handlingsplan. Vi arbetar
proaktivt i vår kunddialog att erbjuda hållbara och miljövänliga lösningar. Vi följer gällande
miljölagstiftning och lagar och ger våra anställda de resurser och kunskaper som behövs för
att uppfylla kraven i denna policy. Vi inspireras av Sveriges miljömål som man kan ta del av
nedan.

Fokusområden

Vi har identifierat fem områden som vi tycker är viktiga. Dessa områden har vi arbetat med
och försöker kontinuerligt förbättra och nå nästa nivå för ett mer hållbart företagande:

Resor och transporter

Vi försöker att alltid resa så miljövänligt som möjligt och uppmuntrar att resa kollektivt så
ofta som möjligt. Bolagets policy för förmånsbilar är utformad så att det ska bli enklare för
arbetstagare att välja hybrid- eller elbil. Se specifik policy för förmånsbil. Dessutom anger vi i
vår resepolicy vilka transportsätt som bör användas i olika situationer där miljövänliga
alternativ förespråkas så långt som det är försvarbart. De flesta av våra flygresor CO2kompenseras. Läs mer i vår resepolicy. Vi överväger varje resa noggrant för att se om möten
etc kan utföras digitalt i stället för fysiskt. Vi strävar också efter att minska användandet av
fossilfria drivmedel vid leveranser. Vi försöker alltid att i dialog med kunden att göra färre
men större beställningar för att minska transporter men också sänka kostnaderna för
kunderna.

Energi

Vi strävar alltid efter att använda förnybara energikällor i det fall vi kan påverka för den el
som används i vår verksamhet. Idag har bolaget förnybara produktionskällor gällande all
elförbrukning och vi har ambitionen att kunna påverka så att vi använder förnybara
produktionskällor vad gäller uppvärmningen i alla våra brukande fastigheter till år 2025.
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Avfall och sortering

Vi strävar efter att göra vårt yttersta inom detta område. Vi sorterar överblivet material från
vår produktion och återvinner ex allt aluminiumskrot som uppkommer i våra
produktionsprocesser. Vi har riktlinjer för hur vårt produktionsavfall ska källsorteras och har
en ambition att 95% av allt avfall ska återgå i kretsloppet genom återvinning.

Produktutveckling

Vi försöker alltid hitta nya hållbara lösningar för vårt erbjudande till marknaden. Vi försöker
också alltid hjälpa och informera kunderna till energi- och miljömässigt hållbara
konstruktionslösningar som underlättar återvinning. Redan vid projekteringsstadiet strävar
bolaget att erbjuda hållbara och miljövänliga lösningar inom skyltbranschen.

Inköp av produkter och tjänster

Vi strävar alltid efter att sälja lokalproducerat i första hand (det som vi producerar i vår egen
inhemska produktion). Är detta inte möjligt försöker vi alltid välja partners som arbetar aktivt
med miljöfrågan. Detsamma gäller för våra underleverantörer och leverantörer i stort vad
gäller inköp av produkter och tjänster.
Zone Systems miljöpolicy samverkar med bolagets övriga policys.

Policy antagen 2021-10-01

Olof Viklund, CEO
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