Bandi och miljö

Bandi arbetar med en strävan att minimera den miljöpåverkan vår produktion
och vårt arbete medför. Som medlem i REPA-registret tar vi vårt ansvar för att de
förpackningar vi tillverkar och förbrukar återvinns, och som certifierade enligt
Oeko-Tex® Standard 100 arbetar vi för att de textilier vi använder är ansvarsfullt
tillverkade, hela vägen från råvara till färdig produkt. Vi strävar hela tiden efter
att utvecklas, även ur miljösynpunkt, och arbetet fortgår ständigt i enlighet med
gällande lagar och normer vad gäller att hitta nya lösningar och förbättringar. Vi
samarbetar i första hand med leverantörer, entreprenörer och speditörer som har
en dokumenterad miljömedvetenhet och kan erbjuda miljöanpassade produkter
och tjänster. Varje individuell handling spelar roll, och varje förändring mot en
ökad miljömedvetenhet gör skillnad.
Miljöarbetet på Bandi
Bandi är ett företag där miljön hela tiden är en aspekt i åtanke, vare sig det rör
den egna produktionen, externa leverantörer eller transporter. Vi strävar efter
att hela tiden minska vår miljöpåverkan. Detta arbete sker genom bland annat
följande punkter.
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Förpackningar och emballage – Bandi är anslutna till REPA-registret, där vi
betalar in avgifter för återvinning av de förpackningar som används i vår
produktion samt till våra produkter. Vi källsorterar också allt papper och
emballagematerial för återvinning.
Transporter och logistik – Bandi strävar efter att använda logistiska lösningar
som minimerar miljöpåverkan. Bland annat sampackas gods och leveranser
till och från Bandi av etablerade transportpartners med dokumenterad
miljöpolicy.
Energi – Bandi strävar efter att hela tiden effektivisera energianvändningen
på företaget, bland annat genom att ersätta äldre energikrävande utrustning
med nya och mer energisnåla motsvarigheter.
Tjänsteresor – Bandis personal ska i tjänsten sträva efter att resa på ett
sådant sätt att man minskar miljöpåverkan i största möjligaste mån.
Trycksaker – Bandi strävar efter att beställa trycksaker av material som är
svanenmärkta, alternativt märkt av internationell motsvarighet.
Kemikalier – Bandi ska följa de lagar och regler som finns gällande utsläpp
och återvinning av alla kemikalier som används i vår produktion.

Miljöpolicy
Bandi ska verka för minimal påverkan på miljön med hänsyn till att det är
ekonomiskt genomförbart och tekniskt möjligt. Detta skall ske genom en ständig
förbättring av företagets kunskap, arbete och engagemang kring miljöfrågor som
rör företaget och dess intressenter.
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