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MARKISER    PERSIENNER    RULLGARDINER    LAMELLGARDINER    PLISSÉGARDINER    BALKONGSKYDD   SOLFILM    SCREENS 

 

Miljöberättelse 2017 

 

Hela verksamheten omfattas av vårt miljöledningssystem. 

 

Vi har i vår miljöutredning identifierat följande miljöaspekter som de mest betydande: 

1. Försäljning av produkter 

2. Resor 

3. Elförbrukning 

4. Avfall 

 

Redovisning genomförda aktiviteter för att minska miljöpåverkan 

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan och har genomfört följande aktiviteter de senaste åren: 

Infört sortering av wellpapp 2015 

Skickar e-fakturor till de som önskar och kan ta emot 2016 

Infört dubbelsidiga utskrifter där så är möjligt 2016 

Infört sortering av farligt avfall 2016 

Vi har satt upp rörelsestyrd belysning i utrymmen som sällan används 2015 

Påminnande ”släck lyset-lappar” har satts upp 2015 

Lönespecifikationer skickas via e-mail 2015 

Offerter skickas via e-mail 2014 

Utställningen tänds inte upp förrän strax innan öppning 2017 

Mjukplast återvinns 2017 

Aktivt deltagande i energimöten med Energitekniska föreningen 2017 

Halogenlampor byts ut mot LED-lampor 2017 

Monterat ett eluttag vid personalparkering så det går att ladda elbil 2017 
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Uppföljning av miljömål och aktiviteter 

Vi har under det senaste året arbetat med våra miljömål och har följande resultat: 

 Försäljningen har ökat med 9 % 

 Resor – dieselinköp har ökat med 12,9 % 

 Elförbrukningen har minskat med nästan 15 % 

 Brännbart avfall har minskat med 22 % 

 Kemikalielistan har minskats med 44 % 

 

Miljöindikatorer/Nyckeltal för miljöpåverkan 

Miljöaspekt 
Nyckeltal år 

2014 

Nyckeltal år 

2015 

Nyckeltal år 

2016 

Nyckeltal år 

2017 

Försäljning 5590000 6100000 7700000 8400000 

Resor-dieselinköp liter 3000 3280 3054 3448 

Elförbrukning 64391 64697 64600 55010 

Avfall Brännbart 1550 1361 1500 1170 

 

Kommentarer till utvecklingen av miljöindikatorer 

Vi följer ett antal nyckelindikatorer för miljöpåverkan och har följande kommentarer avseende utvecklingen över tid: 

 Försäljningen ökade under 2017. Med våra nätverk fortsätter vi att påverka beställare, fastighetsägare och 

konsulter så att vi kan bidra till energieffektivisering tidigt i processen när fastigheter ska byggas, renoveras 

etc. Vi stödjer och är medlemmar i Svenska Solskyddsförbundet som är en aktiv medlem i European Solar 

Shading Organization, ES-SO, där beslutsfattare i Europa påverkas att agera för hållbar byggnation och regler 

för energieffektivitet. I Sverige är förbundet medlem i Sweden Green Building Council. Förbundet är vår 

kanal till beslutsfattare på nationell nivå och en viktig källa för information och utbildning som stöd i vår 

verksamhet. 

 Dieselinköp har ökat med nästan 13 % mot 2016 och 5 % mot 2015. Detta ska dock ställas mot att vi ökat 

försäljningen sen 2015 med nästan 38 %. En ökad försäljning innebär fler resor. 

 Elförbrukningen har minskat. Det beror på nya armaturer, nya fönster mot norr samt tätade portar och 

begränsning av belysningstiden i utställningen tillsammans med yttertemperaturen som vi inte kan påverka, 

tyvärr. 

 Avfall som går till brännbart har minskat trots ökade inköp och försäljning. Minskningen kan till viss del 

härröras till återvinningen av mjukplast som vi införde 2017 men även att vi lyckats återvinna även andra 

material  

 

Jönköping 2018-11-26 

 


