Hållbarhetspolicy Granngården

Allmänt
Granngården har antagit FN:s Global Compact’s tio principer som grund för sin hållbarhetspolicy. Principerna speglar Granngårdens syn på mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden,
miljö och korruptionsbekämpning. Granngården har nolltolerans mot alla former av korruption, trafficking, utpressning och mutor.
Syftet med vår Hållbarhetspolicy är att sätta ett ramverk för vad som är vikigt för Granngården att arbeta med för att bidra till en hållbar utveckling. Vi vill medverka till detta viktiga
arbete nu och i framtiden. Kunskap, medvetenhet, engagemang och vilja är grunden för att
vi skall lyckas i vårt hållbarhetsarbete.
Granngården ska minst efterleva nationell lagstiftning i de länder vi verkar. Vi arbetar systematiskt med lagefterlevnadskontroll och lagbevakning.

Ekonomiskt ansvar

Granngården ska tillvarata ägarnas intresse och säkerställa Granngårdens konkurrensförmåga genom att besluta om finansiella och operativa risker på styrelsenivå. Granngården
skall leva upp till de avkastningskrav som finns.

Miljöansvar

Granngården tror på att bruka jorden men inte förbruka den. Granngården ska så långt som
möjligt erbjuda våra kunder miljövänliga produkter och bidra till att hjälpa våra kunder till
en hållbar livsstil. Vårt mål är att öka antalet miljömärkta produkter i sortimentet. Vi jobbar
ständigt med substituering av våra produkter till mer miljövänliga alternativ. Vi arbetar
också aktivt med att ta in miljöfrämjande produkter tex blomsterblandningar som lockar till
sig nyttoinsekter som ökar pollineringen. Biholk, insektshotell, fladdermusholk är exempel
på produkter som främjar biologisk mångfald.
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Vi jobbar aktivt med att optimera våra transporter och koldioxidutsläpp, vår avfallshantering och energiförbrukning. Vi köper enbart vattenbaserad miljömärkt el. Med start 2019
ska alla tjänstebilar bytas till hybrider allteftersom avtalen löper ut. From 2019 inför vi en
ny miljövänlig bärkasse.
Vi är lyhörda och lyssnar på krav och önskemål från våra ägare, kunder, leverantörer,
fackliga organisationer och andra intressenter.
Granngården stöder Agenda 2030 och har valt ut tre mål som särskilt skall arbetas med
att uppnås:

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

genom att våra leverantörer förbinder sig att jobba enligt vår
uppförandekod och enligt gällande lagar och regler.

Hållbar konsumtion och produktion

genom att föra en ständig dialog kring hållbar produktion och
val av produkter och förpackningar.

Bekämpa klimatförändringar

genom aktivt arbete med att minska vår miljöbelastning avseende
transporter, andra resor, avfall och energianvändning.

Samhällsansvar
Granngården ska vara en god samhällsaktör och värna om att bidra till en positiv samhällsutveckling. Genom att säkerställa att samtliga medarbetare innehar rätt kompetens och
kunskap om de 10 principerna som Granngården skall följa bidrar vi till att principerna följs.
Granngården bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, vilket innebär att vi tar allas
hälsa och välbefinnande på stort allvar oavsett om de är anställa, underleverantörer, deras
anställda, kunder, andra intressenter eller världsmedborgare. Vi uppmuntrar våra medarbetare att rapportera väl underbyggda skäl om de tio principerna inte följs.

Produktansvar
Vi tar ansvar för att våra produkter är säkra i alla led och minimerar risken för skador på
människor, djur och vår miljö.Vi ska verka för att minska vår miljöbelastning i produktens
hela livscykel.Vi skall verka för att ha ett hållbart sortiment där vi underlättar för kunden att
göra miljömedvetna val.

Leverantörsansvar
Vi arbetar med leverantörer som delar vår syn på vad som är bra för människor, djur
och natur. Vi ställer samma krav på våra leverantörer som oss själva avseende UN Global
Compact’s tio principer. Vi genomför leverantörsbedömningar och slumpmässiga kontroller
för att säkerställa att detta efterlevs. Alla våra leverantörer har skrivit under vår
Uppförandekod. Vi ställer krav på en god arbetsmiljö (hälsa, säkerhet, kemikaliehantering)
i våra leverantörers fabriker likväl kring ständiga förbättringar vad gäller mer miljövänliga
förpackningar och avfallshantering.
Vi tror på att vi genom att jobba tillsammans med våra leverantörer kan driva utvecklingen
och uppmuntra och främja en hållbar utveckling. Vi jobbar med ständiga förbättringar i alla
våra processer för att komma vidare i vårt hållbarhetsarbete. Med hjälp av våra KPI:er följer
vi vår utveckling kvartalsvis.
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