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Vi på OnceWall försöker ha ett helhetsperspektiv i allt vi gör 
och för oss är det en självklarhet att ta vårt ansvar för att 
bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Att främja med-
mänsklighet, ansvarstagande och proaktivt arbete för håll-
barhet är en del av vår interna kultur och detta är viktigt för 
oss att förmedla till våra kunder, samarbetspartners och 
andra intressenter. 

Vi är övertygade om att det gäller att se helheten för att uppnå verklig lång-
siktig hållbarhet. För att undvika att åtgärder sker på bekostnad av andra.

Ekologisk hållbarhet
Vårt mål är att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. 
Förutom att självklart följa de lagar och föreskrifter som gäller så letar vi 
hela tiden efter nya lösningar och uppmuntrar initiativ från medarbetare 
som kan främja miljöarbetet. Vi strävar efter att 100 % av allt det avfall vi 
lämnar efter oss skall återvinnas. Miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert 
sätt enligt kommunala anvisningar. För oss är det viktigt att den råvaror-
na som används vid framställning av våra produkter skall få ett så långt liv 
som möjligt. Rätt använd så är plast ett fantastiskt miljöpositivt material.

Ekonomisk hållbarhet
För OnceWall är det grundläggande att bedriva en ansvarsfull verksamhet 
med en sund och balanserad ekonomi. Vi undviker ekonomiska beslut 
som innebär att vi riskerar företagets framtid och vi väljer att växa orga-
niskt framför att investera med lånade medel. Vi värdesätter ärlighet, öp-
penhet och hög etik i alla våra affärsrelationer. Vi håller löften och ser både 
kunder och leverantörer som viktiga samarbetspartners som ska behand-
las med respekt. Vår information till marknaden ska alltid vara tydlig och 
aldrig medvetet vilseledande.

Inköp
OnceWall väljer i första hand miljöanpassade och/eller rättvisemärkta pro-
dukter och tjänster. Vi eftersträvar att endast köpa in efter behov och att 
återanvända. Vi kommunicerar vår hållbarhetspolicy till våra inköpspart-
ners och ställer krav. Vi prioriterar underleverantörer som har miljöpolicy 
och miljöplan.

Transporter & Energianvändning
Vi strävar ständigt efter att minimera transporter såväl till som från 
OnceWall. Det är för oss självklart att samfrakta så mycket som möjligt 
och vi använder förnyelsebar/grön el. Vi eftersträvar en låg energian-
vändning genom att bland annat belysning, datorskärmar och skrivare 
har automatisk avstängning. Vid inköp av elkrävande utrustning väljer vi 
modeller med lägsta elförbrukning.

Solceller
Vi har en solcellsinstallation som tillgodoser närmare 90% av vårt elbe-
hov och vi räknar med att vara helt självförsörjande på el under åtta av 
årets månader

Resursanvändning:
OnceWall eftersträvar alltid att minimera uppkomsten av avfall. Vi åter-
vinner, källsorterar och skickar i största möjliga omfattning dokumen-
tation, offerter och fakturor elektroniskt.

Uppföljning
Hållbarhetspolicyn revideras årligen av styrelsen, med avsikt att mini-
mera vår negativa påverkan på miljö och samhälle samt ständigt för-
bättra hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsfrågorna är i så stor utsträckning 
som möjligt integrerade i verksamheten samt ansvarsområden.

Ansvarsfördelning
OnceWalls verksamhet har en övergripande hållbarhetsansvarig i VD, 
men hållbarhetsarbetet i verksamheten är allas gemensamma ansvar.


