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Miljöarbete och rutiner
Målet är att kontinuerligt och systematiskt försöka
minimera vår miljöpåverkan
Hållbar utveckling är ett begrepp vars mål är att beskriva människans liv på en planet med
begränsade resurser. Klimat- och miljöfrågor diskuteras av människor, organisationer och 
politiker världen över. Många är oroade över hur miljöförstöring och klimatförändringar kommer
att påverka framtida generationer. Kommer våra barn och barnbarn att få uppleva jorden som 
den är i dag?

Mycket tyder på att jordens resurser förbrukas på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart. Vi tar 
utan att ge tillbaka. Detta är ett extra stort problem i fattiga delar av världen där den globala 
handeln har gjort att företag agerar utan att ta hänsyn till miljön och människorna runtomkring.

Människor orsakar miljöproblem men skapar också lösningar på svårigheterna
Miljöfrågor är samhällsfrågor. Hållbar utveckling handlar inte bara om en god miljö, utan växer 
fram i samspelet mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av en förstörd miljö. 
Hållbarhetsarbete innebär att miljöaspekterna tas med i samhällsutvecklingen och följaktligen 
även i en verksamhetsutveckling.

Miljöhänsyn och medvetenhet
Miljömedvetenhet handlar om att ha en motiverande attityd och att uppmuntra både sig
själv och andra att påbörja en förändringsprocess
Att vara miljömedveten är att veta vad det är som inverkar negativt på vår miljö, men också att
känna till vad man kan göra åt det.

Vår miljöpolicy
Calibri Textbyrå ska kontinuerligt arbeta med att minska miljöbelastningen och därmed bidra 
till en renare och mer hälsosam miljö. 

Övergripande mål:
  Hushålla med naturens resurser såsom råvaror, material, energi och vatten, 

samt förebygga föroreningar.
  Minimera användningen av icke förnyelsebara material och bränslen.

Konkreta åtgärder:
  Källsorterar soporna
  Undviker engångsartiklar
  Väljer kollektivt resande framför enskilda transporter
  Minskar energiförbrukningen genom att följa ”slå på/slå av” principen
  Förordar digital korrespondens för att minska användandet av kontorspapper och

köper endast klorfritt, svanmärkt papper.


