MILJÖPOLICY, EUGEN WIBERGER AB
Eugen Wiberger AB ska bedriva verksamheten på ett sådant sätt att vår
negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Vi ska verka för en hållbar
utveckling och genom ett aktivt och genomtänkt miljöarbete strävar vi efter
ständig förbättring.

Vi skall:
• Integrera miljöarbetet i det dagliga arbetet och genom information och
utbildning verka för att öka miljömedvetenheten hos våra anställda.
• Låta kretsloppstänkande och hushållning med resurser vara en viktig
utgångspunkt för affärsverksamheten.
• Vid val av leverantörer samt produkter och tjänster eftersträva minsta
miljöpåverkan så långt som det är företagsekonomiskt rimligt och
miljömässigt motiverat.
• Löpande kontrollera energiförbrukningen inom verksamheten och aktivt
arbeta för att minimera energiåtgången.
• Genom effektiva transportlösningar samt produkter och tjänster av hög
kvalitet bidra till minskad resursförbrukning.
• Följa eller överträffa kraven i, för oss, gällande miljölagar och
förordningar.
• Sträva efter att minska och förebygga föroreningar i alla delar av
verksamheten.
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ENVIRONMENTAL POLICY, EUGEN WIBERGER AB
Eugen Wiberger AB shall operate in such a way that our negative
environmental impact is minimized. We shall work fora sustainable
development and through an active and well thought out environmental work
we strive for continuous improvement.

We shall:
• Integrate environmental management into our daily work and through
information and education work to increase environmental awareness
among our employees.
• Let sound thinking and sustainable management of resources be an
important starting point for our business.
• In the selection of suppliers, products and services strive for minimal
environmental impact as far as it is economically reasonable and
environmentally justified.
• Control and actively work to minimize our energy consumption on an ongoing basis.
• Through efficient transport solutions and products and services of high
quality contribute to reduced resource consumption.
• Comply with, or exceed, applicable environmental laws and regulations.
• Try to reduce and prevent pollution in all parts of the business.
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