
Dokument: Hållbarhetspolicy Dokumentansvarig: Amanda Sandberg 

 Datum: 2019-03-25 Fastställd av: Sandberg & Sons styrelse 

Utgåva: 1   

 

 
 
 

Sandberg & Son Snickeri AB   |   Himmelsbodavägen 1   |   147 39 TUMBA    
08-778 84 90    |    info@sandbergson.se   |   www.sandbergson.se  

 
Sida 1(2) 

Hållbarhetspolicy 

I Sandberg & Sons verksamhet skall hållbarhet vara en grundläggande och vägledande princip i 

alla processer. Vår vision är att bidra till en hållbar samhällsutveckling med hänsyn till såväl 

ekologiska som till sociala och ekonomiska aspekter. Företag inom byggindustrin förbrukar stora 

mängder material- och energiresurser – både i de egna verksamheterna och i de produkter och 

tjänster som de tillhandahåller. För Sandberg & Son är därmed ett aktivt miljöarbete en 

självklarhet och vi strävar efter att både den egna verksamheten och de produkter som vi 

tillhandahåller, skall ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. För att vi på ett effektivt sätt ska 

kunna hantera de globala utmaningar som samhället står inför i form av klimatförändringar och 

överkonsumtion av resurser, verkar vi också för att influera vår omvärld till utvecklat miljöarbete, 

bland annat genom att till våra kunder föreslå mer miljövänliga produktlösningar samt genom att 

ställa krav på våra underentreprenörer och leverantörer.  

 

Sandberg & Son arbetar förbyggande och långsiktigt och vi anser att öppenhet kring 

hållbarhetsarbetet är en viktig grundprincip. Vårt hållbarhetsarbete ska vara transparent och 

bygga på engagemang samt samverkan internt och externt – eftersom en fungerande dialog med 

våra intressenter möjliggör ett utvecklat arbetssätt med relevanta prioriteringar. Vi ser miljö och 

hållbarhet som en integrerad del i den dagliga verksamheten och förordnar ett proaktivt 

förhållningssätt, som inte riskerar äventyra vårt ekosystem eller samhällets sociala och 

ekonomiska stabilitet i ett längre perspektiv. 

 

Förutom att följa gällande lagar och föreskrifter arbetar Sandberg & Son aktivt för att: 

- Vår verksamhet skall ha så liten miljöpåverkan som möjligt. 

- Erbjuda miljövänliga produkter och lösningar. 

- Öka kundmedvetenheten vad gäller miljöfrågor. 

- Bedriva verksamheten i enlighet med god miljöstandard (ställda lagkrav betraktas som 

minimum). 

- Öka resurseffektiviteten både genom våra produkter och i den egna verksamheten. 

- Utvärdera våra produkters miljöpåverkan i olika faser av deras livscykel. 

- Beakta miljökonsekvenser i utvecklingsstadiet av nya produkter samt vid förändringar i 

verksamheten. 

- Åstadkomma ständiga förbättringar. 

- Kompetensutveckla våra medarbetare i frågor gällande miljö, säkerhet och hälsa. 

- Främja nyttjandet av adekvata, etablerade standarder för miljöledning.  
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- Följa upp utfall och regelbundet revidera företagets uppsättningar av mål, i syfte att 

reducera vår miljö- och klimatbelastning. 

- Premiera miljövänliga produkter framför andra produkter, så länge detta är ekonomiskt 

försvarbart. 

- Bedriva hållbarhetsarbetet utifrån ett långsiktigt perspektiv, där företagets lönsamhet 

och organiska tillväxt främjas, i syfte att bedriva en ansvarsfull verksamhet med en sund 

och balanserad ekonomi. 


