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Angeno Miljöpolicy 

Angeno Business Solutions AB är ett säkerhets- och utvecklingsföretag. 

Vi skall arbeta med försäljning, installation, service och support och vår slogan är  

”Allt inom plastkort”. 

Vi på Angeno tycker att miljöfrågor är viktiga. Därför höjer vi medvetandet kring miljöfrågor 

hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.  

 

Angeno bedriver ett kontinuerligt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, 

medarbetare och andra intressenter.  

Angeno´s miljöansvarig ansvarar för att miljöfrågorna drivs och genomförs. Miljöansvarig tar 

till sig nya kunskaper och förmedlar detta till övriga organisationen för att ständigt utveckla 

miljöarbetet. Miljöarbetet drivs även fram genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner 

med kunder och leverantörer. 

Angeno skall som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på våra miljöaspekter och 

förebygga miljöpåverkan i största möjliga mån. 

Miljömål och egenkontroll 
 

Angeno skall vara ett bolag som med eftertanke använder de mest miljöpassade alternativen 

vid alla olika tillfällen. Vi skall verka för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör 

utifrån dess miljöpåverkan. 

 

För att kunna bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan krävs det ett 

fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Miljöpolicyn skall årligen ses över och 

revideras vid behov. 

 

Vi arbetar aktivt med att: 
 

• Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer och arbetar tillsammans för 

att utveckla lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning.  

 

•    Vi säkerställer miljöhanteringen av våra produkter: 

 

- Plastkort till förbränning 

- Nedmontering av maskiner för korrekt miljöhantering 

- Aktivt hanterar förpackningar och tidnings/pappers insamling enligt miljöstandard 

 

• Vi tillhandahåller miljövänliga alternativ till plastkort, nyckelbrickor etc. 

 

• Vi utnyttjar i största möjliga mån miljövänliga transporter vid våra leveranser.  

 

• Vid resor skall val av transport som är miljövänligast premieras och försöker även att 

lägga många möten via nätet, Microsoft Teams. 

 

• Vårat miljöarbete ska ständigt förbättras. 
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