Hållbarhetspolicy.
Vår vision
Light for better living.

År 2025 ska vi vara det ledande belysningsföretaget när det kommer till hållbarhet. Vi strävar efter att
ständigt förbättra vårt miljö- och kvalitetsledningssystem, och vet att varje handling mot ett mer hållbart
samhälle behövs för att göra skillnad. Varje år sammanställer vi resultatet av vårt miljö- och kvalitetsarbete,
vilket ligger till grund för måluppföljning och prioriterade aktiviteter.
För oss är företagets miljöpåverkan en mycket påtaglig fråga, då vi har både ett vattentäktsområde
och naturreservat i närheten av vår fabrik i Fagerhult. Med detta i åtanke driver vi vår verksamhet på
ett hänsynsfullt sätt för att skydda miljön. Vi följer alltid gällande miljölagstiftning, tar hänsyn till
intressenters krav och bidrar till Sveriges nationella miljömål såväl som FN:s globala hållbarhetsmål.
Vi arbetar aktivt för att minska företagets miljöpåverkan och klimatavtryck, bland annat genom
vår energiförbrukning. Detta gör vi till exempel genom att använda förnyelsebar energi genom
installerade solceller och grön el från leverantör.
Vi ställer höga krav på oss själva och vill överträffa kundernas förväntningar och krav vad gäller val
som påverkar våra produkters miljöpåverkan och kvalitet. Vi vill att våra kunder ska vända sig till oss
för att vi är en erkänd hållbar aktör inom vår bransch.
Vår ambition är att begränsa armaturens påverkan på miljön under hela dess livscykel, från vagga till
grav. I de delar av livscykeln som vi kan påverka arbetar vi ständigt med att förbättra och utveckla vårt
miljö- och kvalitetsarbete.
Vi strävar efter att alltid använda så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga
alternativ när det går. Detta innebär också att vi ställer krav på våra samarbetspartners och
leverantörer – ansvaret slutar inte hos oss.
Vi är drivande i övergången till en cirkulär ekonomi. Vi tror att, ibland, är den rakaste vägen framåt
att gå i en cirkel. Möjligheten att återanvända, bygga om eller uppdatera befintliga armaturer är ett
område som vi utvecklar på ett säkert och effektivt sätt.
I en allt mer flexibel och digital värld försöker vi minimera antalet onödiga resor. Vi genomför möten
och events digitalt i allt större utsträckning, både nationellt och internationellt.

