
Vi på Euforia AB arbetar för att vi alltid skall ligga i miljömässig framkant, avseende 
både miljölagstiftning samt de regler, krav och normer som utvecklas över tid. Det 
innebär att vi arbetar aktivt med att utveckla vårt miljöarbete, både inom företaget 
och i relationerna med våra leverantörer och samarbetspartners.

Vårt systematiska miljöarbete
Euforia AB bedriver ett systematiskt miljöarbete som en del i bolagets ledningssystem. Detta inne-
bär följande.

• Aktuell miljölagstiftning, samt övriga regler och krav utgör miniminivån i vårt miljöarbete.
• VD och företagsledning formar de konkreta målen för miljöarbetet.
• VD och ledning ansvarar för att denna miljöpolicy och våra formulerade mål efterlevs och 

revideras årligen.
• Vi strävar efter ständiga förbättringar i miljöarbetet.
• Arbetstagare får utbildning och information kring aktuell lagstiftning och andra regler samt 

kunskap om aktuella miljöförbättrande insatser.
• Kvalitetsansvarig på Euforia AB gör årlig utvärdering och revision av miljöarbetet i samband 

med revision av bolagets övriga ledningssystem.
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Riktlinjer
• Vi vill ständigt effektivisera oss, utifrån miljöhänsyn.
• Vi byter succesivt ut äldre teknik mot en mer miljövänlig teknik och utrustning.
• Vi följer försiktighetsprincipen, för att undvika riskfylld verksamhet samt sträva efter säkrast 

möjliga arbetssätt.

Våra konkreta åtaganden
• Vi undviker engångsartiklar och väljer miljögodkända kontors- och andra förbrukningsmaterial.
• Vi strävar efter lägsta möjliga energiförbrukning, exempelvis genom att släcka lampor och inte 

låta datorer stå på i onödan.
• Våra arbetstagare använder kommunikationer med liten miljöbelastning, som kollektivtrafik,

e-post och videokonferenser istället för resor till och från möten.
• Vi utvärderar hela tiden miljöaspekterna som är kopplade till vår distribution.
• Vi ställer rimliga miljömässiga krav på våra leverantörer och tar miljömässiga hänsyn vid 

investeringar.
• Vi lämnar återvinningsmöjliga produkter/material till återvinnings- och miljöstationer, som 

papper och kartong, batterier, el- och teknikskrot, glas med mera.
• Vi tar hänsyn till återvinning av material och miljösäker avfallshantering, vilket går före 

tillgänglighet och pris.
• Vi skriver bara ut nödvändiga dokument och prioriterar dubbelsidig utskrift.

Euforia AB är anslutet till 
FTI Förpackningsinsamlingen
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