Hållbarhet – en viktig del i vår verksamhet
Hållbarhet har funnits med som en del i vår verksamhet sedan starten. Det är en viktig
fråga för våra kunder och det är en viktig fråga för oss.
Vi var tidiga med att använda miljövänliga alternativ för bekämpning av ohyra och för
skötseln av våra växter. 2013 tecknade vi även ett kollektivavtal för våra anställda.
Genom åren har vi successivt utvecklat vårt hållbarhetsarbete och idag har vi tre
prioriterade områden som vi fokuserar på:
v Våra tjänster och produkter
v Vårt interna miljöarbete
v Vårt samhällsansvar
Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra oss inom dessa områden.

Våra tjänster och produkter
Vi vill erbjuda våra kunder hållbara tjänster och produkter.
Våra kunders önskemål och krav är en viktig drivkraft för oss i vårt hållbarhetsarbete.
Samtidigt vill vi uppmärksamma våra kunder på sådant som de kanske inte själva tänker
på men som kan bidra till att de utvecklar sitt eget hållbarhetsarbete.
Såhär jobbar vi idag
v Vi bekämpar ohyra genom predatorer som exempelvis nyckelpigor, spindeldjur
och nematoder istället för att använda oss av kemiska bekämpningsmedel.
v Vi tvättar växterna med miljömärkt såppreparat som är nedbrytbart för naturen
och vi använder aldrig flaskor med drivgas.
v Vi arbetar för att minska svinnet av den frukt vi levererar till våra kunder genom
att anpassa tillgången på frukt efter kundens behov.
v Våra kunder har möjlighet att köpa krukor i återvunnet material av oss.
v Vi arrangerar en utförsäljning av växter, krukor, m.m. ett par gånger per år
istället för att slänga dessa.
v Våra anställda omfattas av kollektivavtal.
v Vi för en kontinuerlig dialog med våra leverantörer och prioriterar lokala inköp
Det här vill vi utveckla
v Vi vill föra en kontinuerlig dialog med våra kunder kring hållbarhet.
v Vi vill ställa högre krav på våra leverantörer kring hållbarhet.

Mål 2019
Att se över och inleda arbetet med att minska antalet leverantörer.

Uppföljning av mål för tjänster och produkter
Mål 2018
Att begära in en miljöpolicy från alla befintliga och nya leverantörer.
Resultat 2018
Vi har begärt in en miljöpolicy från majoriteten av våra leverantörer. Vi har sett att detta
har lett till att leverantörerna börjar inse att hållbarhet är viktigt. De har nu börjat
förändra deras eget sätt att arbeta och har bland annat anordnat workshops kring
hållbarhetsfrågor.
Mål 2017
Att föra en dialog med våra tio största leverantörer kring hur de arbetar med hållbarhet.
Resultat 2017
Vi har fört en dialog med majoriteten av våra leverantörer kring deras
hållbarhetsarbete. Utifrån detta har vi valt att byta ut 5–6 leverantör och prioriterar
inköp från leverantörer som har en tydlig plan och policyer.
Genom att ställa krav på en leverantör har vi fått dem att ta fram en miljöpolicy.

Vårt interna miljöarbete
Vi arbetar för att successivt minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Det som vi i
första hand fokuserar på är avfall, transporter och elförbrukning.
Såhär jobbar vi idag
Vi sorterar vårt avfall och ser till så att en så stor del som möjligt går till återvinning.
Vi återanvänder i den mån det går plast, frigolit och kartong.
Vår lastbil uppfyller kraven för miljöklassificeringen Euro 5.
Vi tankar med miljömärkt diesel.
Vi planerar våra körruter.
Vi planerar våra beställningar av varor för att minska antalet transporter.
Vi köper miljömärkt el.
Det här vill vi utveckla
Vi vill öka andelen avfall som går till återvinning.
Vi vill bli ännu bättre på att planera våra körruter.
Vi vill se till så att våra bilar alltid tvättas vid en biltvätt.
Mål 2019
Att helt fasa ut användningen av bensin.
Att börja använda en växtgödning som är helt biologisk framställd och bygger på en
snabbväxande alg.
Att via vårt kundserviceprogram ytterligare effektivisera våra servicerutter och minska
antalet körningar.
Att byta elleverantör till Godel, en leverantör med stort fokus på hållbarhet.
Att förbereda oss för att bilflottan vid nästa bilbyte ska utgöras av 50% elfordon.

Uppföljning av mål för miljöarbetet
Mål 2018
Att se över möjligheten att använda alternativa miljövänliga drivmedel.
Att under 2018 planera inför att köpa in nya miljövänligare alternativ till dieselbilar.
Att införa ett nytt affärssystem där vi bland annat kommer att få mer kontroll på
logistiken kring våra servicerutter.
Resultat 2018
Vi har övergått till det svanenmärkta drivmedlet Preem Evolution Diesel Plus och har
under 2018 minskat användningen av diesel med 10% mot 2017.
Under 2018 har vi köpt in två Euro 6-bilar.
Under 2018 har vi fått igång ett webbaserat kundserviceprogram där vi har loggboken
och kan planera våra servicerutter. Vi har genom programmet identifierat möjligheter
till effektivisering av våra servicerutter utifrån bland annat miljöaspekter.
Vi har under 2018 minskat vår elförbrukning med 4% jämfört med 2017.
Mål 2017
Att 75 procent av avfallet från vår verksamhet ska gå till återvinning.
Under 2017 har vi som mål att minska våra bränslekostnader med 10 procent genom att
i första hand minska vår bränsleförbrukning.
Resultat 2017
Vår totala återvinning med bland annat sorterad plast och wellpapp bedöms motsvara
mer än 75% av avfallet under 2017. 100% av vårt organiska avfall har gått till kompost.
Under 2017 har vi minskat vår totala bränsleförbrukning med 13 procent och helt gått
över från diesel till miljödiesel.

Vårt samhällsansvar

Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar genom att betala skatt och de avgifter som vårt
företagande medför. Vi är emot all form av korruption. Vi säkerställer vårt arbete mot
korruption på följande sätt:
v Vi ger inte rabatter på varor till enskilda medarbetare hos våra kunder eller
prospects.
v Vi tar inte emot eller ger stora gåvor som kan sätta oss eller mottagaren i någon
som helst skuld.
v Vi tar inte uppdrag hos kunders medarbetare eller prospects.
v Alla medarbetare på Växtvård ska vara väl förtrogen med detta dokument.
Såhär jobbar vi idag
v Vi har en uppförandekod där vi har definierat hur anställda hos Växtvård ska
agera
v Alla nyanställda får en introduktionsplan samt ta del av våra policyer
v Vi skickar vår hållbarhetsplan som en bilaga till alla offerter.
Mål 2019
Under 2019 ska vi lägga upp vår hållbarhetsplan på webbsidan och hitta nya kanaler för
att kommunicera vårt hållbarhetsarbete externt.

Uppföljning av mål för samhällsansvar
Mål 2018
Att tydligt kommunicera vår hållbarhetsplan och vårt samhällsansvar till alla nya
kunder och leverantörer.
Resultat 2018
Under 2018 har vi bifogat vår hållbarhetsplan med varje offert. Vi växte med 40 nya
kunder under året.

