HAPPY & GREEN!
Vi er en bedrift som tenker langsiktig med omtanke for både miljøet og hverandre.
På denne måten skaper vi en bedre arbeidsdag for våre kunder, leverandører og medarbeidere.

VÅRE MILEPÆLER FOR KVALITET,
MILJØ OG MENNESKELIGE RETTIGHETER
På Rahmqvist har vi jobbet aktivt
med å redusere vår negative miljøog klimapåvirkning siden vår første
miljøpolicy i 1989. Som første selskap
i Sverige ISO-sertifiserte vi oss både
mot miljø ISO 14001 og kvalitet
ISO 9001 i 1996.

I 2015 signerte vi UN Global
Compact, FNs 10 prinsipper
om menneskelige rettigheter,
arbeidsrettslige spørsmål, miljø og
antikorrupsjon. Dette innebærer,
foruten at vi selv lever etter disse
prinsippene, at vi stiller samme krav
til våre leverandører.

LANG LEVETID –
VÅR PRODUKTFILOSOFI
Et steg mot redusert klima- og miljøpåvirkning, er å ikke bruke så mange
ressurser. Vi satser derfor på produkter av høy kvalitet med lang levetid.
Produkter som kanskje ikke er billigst i innkjøp, men som blir økonomiske
og ressurseffektive å bruke i lengden. En filosofi som har gjennomsyret vår
virksomhet siden 1953.

RAHMQVISTS BÆREKRAFTIGE ARBEID I PRAKSIS
Samtlige produkter vurderes og vi utelukker de
som ikke lever opp til våre høye krav på kvalitet
og miljø samt sosiale aspekter.

Vi miljøeffektiviserer og samkjører våre
transporter, vi unngår transport med fly når det er
mulig.

Vi påvirker leverandører ved å etterlyse og jobbe
for mindre miljøbelastende materialer som kan
gjenbrukes.

Vi benytter oss av fornybar energi og gjenvinner
avfallet vårt. Samtlige av våre innkjøp på
hovedkontor og lager er økologiske, der det er
mulig.

VI HJELPER DEG MED BÆREKRAFTIGE VALG!
Via miljømerkinger hjelper vi våre kunder til bærekraftige produktvalg. I snart 20 år har vi også hatt vår egen
miljømerking, Rahmqvists Green Choice, som du finner på våre miljøvennlige produkter. Vi bidrar til et mer
miljøvennlig alternativ på mange forskjellige måter.

Fra venstre: Svanen – Nordisk Ministerråds miljømerking, EU-Blomsten – EUs miljømerke,
EU Organic Farming – EUs merking for økologisk jordbruk, Bra Miljöval – Naturskyddsföreningens miljømerking,
FSC (Forest Stewardship Council) – trær fra bærekraftig skogbruk, Rahmqvist Green Choice – vårt eget miljømerke.
Vi har også produkter som er sertifiserte av RSPO – Roundtable on Sustainable Palm Oil, for bærekraftig dyrket palmeolje.

OMTANKE FOR HVERANDRE
Vi synes det er like viktig å ta vare på hverandre
som det er å ta vare på miljøet. Vi er derfor
initiativtakere og gründere av Rahmqvist
Foundation Centre, en stiftelse som jobber for å
gi utsatte barn i Alldays, SørAfrika, en tryggere
oppvekst og en mulighet til utdannelse
Etter flere års samarbeid
med VIskogen støtter vi også
agroskogbruk, og har plantet
tusenvis av trær for å redusere
fattigdom og bidra til et bedre
klima.
I tillegg støtter vi flere organisasjoner og
prosjekter for å ta ansvar i samfunnet og å handle
mot urettverdighet og katastrofer. Vi støtter
f.eks. organisasjonen Good Sports som fremmer
integrering og samhold gjennom idrett, samt
Sveriges Radios årlige satsning Musikhjälpen som
driver kampanjer for veldedige formål.

Happy Workday!

