Lyreco – med miljön i åtanke
Miljöaspekter
Lyreco som icke-producerande verksamhet, har inte den uppenbara negativa påverkan som många tänker på när man diskuterar miljöfrågor.
Detta betyder inte att vi inte påverkar miljön negativt, det gör alla verksamheter, såväl som varje enskild individ. Vår påverkan är kanske inte lika
graverande som de stora tillverkande fabrikernas, men får ändå en effekt
som vi bör hålla ett öga på och försöka minska.

Luftföroreningar

Lyreco påverkar miljön negativt genom luftföroreningar. Alla de bilar
som våra säljare kör för att ta sig från en kund till nästa förorenar luften
genom utsläpp av koldioxid.
Detsamma gäller våra leveranser, som genomförs med dieseldrivna fordon.
Vi kan inte sluta besöka våra kunder eller leverera produkterna, det är ju
det vi lever av, men vi kan planera våra kundbesök och leveranser så att
miljöpåverkan blir så liten som möjligt och ändå ge våra kunder fantastisk
service.
Som bilförare kan du lära dig att köra mer effektivt, miljövänligt och
ekonomiskt.

Resursförbruk

Allt resursförbruk påverkar miljön.
• Om vi använder bensin använder vi olja, vilket innebär att olja pumpas
upp ur jordens inre och förbränns vilket leder till koldioxidutsläpp.
• Om vi använder papper måste någon först fälla ett träd för att kunna
framställa pappret, vilket innebär att det finns ett träd mindre i en skog
någonstans på jorden. Färre träd innebär mindre resistens mot koldioxidutsläpp.
• Om vi använder elektricitet är vi förmodligen anledningen till att mer
olja används och förbränns. Vi skulle naturligtvis kunna använda t ex
vindkraft men vi kan också försöka att använda lite mindre elektricitet.

Avfall

Det mesta som vi använder blir förr eller senare till avfall. När vi återanvänder produkter använder vi färre resurser samtidigt som vi slänger mindre i soptunnan.
När vi har slutanvänt produkterna kan vi välja hur negativt vi vill påverka
miljön. Om vi sopsorterar och återvinner det vi kan är vi mycket vänligare
mot miljön än om vi slänger allt i samma tunna och skickar det till förbränning.

Sortera, Återanvänd, Återvinn!

Kemikalier

De flesta kemikalier har en negativ påverkan på miljön och därför skall vi
skära ner vårt förbruk av kemiska produkter.
Lyreco använder inte direkt några kemikalier i vardagen men, vi säljer en
del kemiska produkter. Vi fortsätter att sälja dem eftersom våra kunder
önskar köpa dem men, vi kan hålla antalet kemiska produkter på en låg
nivå och försöka hjälpa våra kunder att göra miljövänligare val när de
köper kontorsprodukter.

Miljövänliga produkter
Hur kan en miljövänlig produkt vara en miljöaspekt?
Alla aspekter är inte negativa. Det här är vår mest positiva.
Finns det verkligen produkter som kan anses som miljövänliga?
Nej, egentligen inte. För att en produkt skall betraktas som miljövänlig, med positiv påverkan på miljön måste produkten vara en del av ett
naturligt ekosystem. Om vi sålde löv eller naturliga gödningsmedel kunde
vi marknadsföra dem som miljövänliga. Det korrekta uttrycket lyder “mer
miljövänlig”, men miljövänlig har blivit ett begrepp som används när en
produkt har mindre negativ påverkan på miljön än andra.
Vad kan vi göra?
Vi kan samarbeta med våra leverantörer och uppmuntra dem att ta sitt
ansvar och byta ut farliga kemikalier och material till mindre skadliga och
att producera mer miljövänliga produkter. Vi kan också försöka få våra
kunder att sluta köpa kemiska produkter och istället handla miljövänligt.
Hur lyckas vi med det?
Vi har miljömärkta produkter i vårt katalogsortiment. Det gör det lättare
för våra kunder att välja det bättre alternativet. Vår egen symbol, Trädet,
är ochså en vägledning till mer miljövänliga val.

Brand

Vårt lager är fullt av produkter tillverkade av olika material; papper, olika
typer av plast, lite trä och några kemikalier. Om något av våra lager skulle
eldhärjas skulle det inte bara innebära problem med leveranserna till våra
kunder och förlust av tonvis med produkter och massor av pengar, utan
också en negativ miljöpåverkan främst genom brandröken. Om våra kontorsbyggnader skulle börja brinna skulle naturligtvis detta också ha en
negativ påverkan.
För att hindra att detta sker behöver vi ett brandsäkerhetssystem med
sprinklers, brandsläckare och utbildad personal som vet hur man förhåller
sig i händelse av en nödsituation. För att alla medarbetare skall veta hur
de skall agera genomför vi regelbundet brandövningar.
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Att tala räcker inte – Vi måste agera!
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