HAPPY & GREEN!
Vi tror på ett långsiktigt företagande med omtanke både om miljön och om varandra.
På så vis skapar vi en bättre arbetsdag för våra kunder, leverantörer och medarbetare.

VÅRA MILSTOLPAR FÖR KVALITET,
MILJÖ OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
På Rahmqvist har vi arbetat aktivt
med att minska vår negativa miljöoch klimatpåverkan sedan vår första
miljöpolicy 1989. Som första bolag i
Sverige ISO-certifierade vi oss både
mot miljö ISO 14001 och kvalitet
ISO 9001 1996.

2015 undertecknade vi UN Global
Compact, FN:s 10 principer om
mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga
frågor, miljö och antikorruption.
Det innebär, förutom att vi själva
lever enligt dessa principer, att vi
ställer krav på våra leverantörer.

LÅNG LIVSLÄNGD –
VÅR PRODUKTFILOSOFI
Ett steg mot minskad klimat- och miljöpåverkan är att inte förbruka så
mycket resurser. Vi satsar därför på produkter av hög kvalitet med lång
livslängd. Produkter som kanske inte är billigast i inköp, men som blir
ekonomiska och resurseffektiva att använda i längden. En filosofi som
genomsyrat vår verksamhet sedan 1953.

RAHMQVISTS HÅLLBARHETSARBETE I PRAKTIKEN
Samtliga produkter granskas och vi utesluter de
som inte lever upp till våra höga krav på kvalitet
och miljöprestanda samt sociala aspekter.
Vi påverkar leverantörer genom att ständigt
efterlysa och arbeta för mindre miljöbelastande
material som kan återanvändas.
Vi miljöeffektiviserar och sampackar våra
transporter, när det är möjligt undviker vi
flygfrakter.

Vi klimatkompenserar vår tjänstebilsflotta genom
att stödja en vindkraftspark i Kina, ett Clean
Development Mechanism-projekt som rapporterar
till FN.
Vi uppmuntrar och ger ett ”miljöbilsbidrag” till
våra medarbetare som väljer el- eller laddhybrid
som tjänstebil.
Vi använder oss av förnyelsebar el och återvinner
allt vårt avfall. Samtliga av våra inköp på huvudkontor och lager är ekologiska där det är möjligt.

VI GUIDAR DIG TILL HÅLLBARA VAL!
Genom miljömärkningar guidar vi våra kunder till hållbara produktval. Sedan snart 20 år har vi också vår egen
miljömärkning, Rahmqvist’s Green Choice, som vi märker våra miljöanpassade produkter då vi på olika sätt
bidragit till ett mer miljöanpassat alternativ.

Från vänster: Svanen – Nordiska Ministerrådets miljömärkning, EU-Blomman – EU:s miljömärke,
EU Organic Farming – EU:s märkning för ekologiskt jordbruk, Bra Miljöval – Naturskyddsföreningens miljömärkning,
FSC (Forest Stewardship Council) – trä från hållbart skogsbruk, Rahmqvist Green Choice – vår egen miljömärkning.
Vi har även produkter certifierade av RSPO – Roundtable on Sustainable Palm Oil, för hållbart odlad palmolja.

OMTANKE OM VARANDRA
Lika viktigt som det är att ta väl hand om vår miljö
tycker vi det är att ta hand om varandra. Därför
är vi initiativtagare och grundare av Rahmqvist
Foundation Centre, en stiftelse som arbetar för
att ge utsatta barn i Alldays, Sydafrika, en tryggare
uppväxt och en möjlighet till utbildning.
Sedan ett flerårigt samarbete med
VI-skogen stödjer vi även
agroforesty-metoden och har
planterat tusentals träd i syfte att
minska fattigdom och bidra till ett
bättre klimat.
Utöver det stödjer vi flera organisationer och
projekt för att ta vårt samhällsansvar och agera
mot orättvisor och katastrofer. Exempelvis stöder
vi organisationen Good Sports som verkar för
integration och gemenskap genom idrott, samt
Sveriges Radios årliga satsning Musikhjälpen som
driver kampanjer för välgörande ändamål.

Happy Workday!

