Kvalitet och Hållbarhetspolicy för Halle System AB		
Gäller fr.o.m. 2022.01.01
Halle System AB skall utveckla, producera och marknadsföra produkter med minsta möjliga
påverkan på vår miljö. Vi skall i alla led som vi kan påverka, minska resursförbrukning och
öka återanvändning av resurser.
Detta innebär att:
Våra kontor skall minska avfallsmängder genom att separera papper mm, gå bort från engångsmaterial i möjligaste mån samt
minska energiåtgång vid uppvärmning.
Vår produktion skall separera avfall för att minska mängden deponerat och öka mängden återvunnet material. Vidare skall vi
aktivt arbeta för att öka materialutnyttjandet i vår tillverkning.
Vi skall alltid vara medlemmar i branschorgan för återvinning av emballage.
Vi skall aldrig ta in nya material utan att första ha studerat och godkänt produktens påverkan på inre och yttre miljö.
Vi skall sträva efter att välja miljömedvetna lokala leverantörer för att minska miljöpåverkan genom främst transporter.
Vi ska alltid ha som målsättning att efter våra produkter nått sin livslängd, så ska de material och komponenter som ingår kunna
sorteras och återvinnas i största möjliga mån.
Vi skall alltid följa lagar och förordningar, samt med marginal uppfylla myndighetskrav.
Vi skall alltid ha en fullständig öppenhet beträffande vår påverkan på miljön för intresserade parter som anställda, närboende,
kunder och media.
Vi skall alltid sträva efter att välja de mest miljöanpassade transportalternativen för persontransporter och godstransporter.
Halle System AB skall bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt vis och ta hänsyn till allas hälsa och välbefinnande inkluderande
anställda, underleverantörer med anställda och de som på något vis påverkas av företaget och dess produkter.
Halle System AB ska arbeta efter att ständigt förbättra anställdas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen där vi har en nollvision mot
olyckor i arbete. Arbetsplatsen skall vara fri från alkohol och droger i syfte att förebygga ohälsa.
Halle System AB är ett icke exkluderande företag mot grund av kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. Alla medarbetare, skall beredas lika
möjligheter/förutsättningar. Halle System AB accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på arbetsplatsen.
Våra medarbetare bidrar genom kompetens- och hållbarhetsutveckling till företagets mål och strategier. Halle System AB med
anställda ska med miljöfokus arbeta efter att trygga bolagets finansiella ställning så att företagets framtid säkras på bästa sätt.

Kvalitet och Hållbarhetspolicyn är antagen av VD Henrik Bennarp Halle System AB.
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