T R O N S P R O D U C T I O N A B :s

Hållbarhetspolicy
Trons Productions hållbarhetsarbete utgår från FN:s globala mål, Agenda
2030. Ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv ska prägla vårt
hållbarhetsarbete. Genom ett värdebaserat förhållningssätt vill vi skapa
en hållbar grund för vår verksamhet och i allt vi gör. Vårt hållbarhetsarbete
bygger också på våra värderingar – affärsnytta, förtroende och långsiktighet
– och genomsyrar vår hållbarhetspolicy.
Tillsammans

Verksamhet och medarbetare

Vi kan och vill bidra till ett mer hållbart samhälle. Tillsammans
med våra samarbetspartners och kunder vill vi påverka framtiden.

Vi strävar efter att leva som vi lär, vi arbetar långsiktigt med
hållbarhet och vill ständigt förbättra vår verksamhet.

Vi ska ha en kontinuerlig dialog med våra samarbetspartners
och kunder kring betydelsen av att agera hållbart.

Vi förespråkar en sund och hälsosam livsstil. Alla människor
bemöts med respekt värderas lika. Trons Production följer lagar
och regelverk och medarbetarna erbjuds goda arbetsvillkor
och skälig lön.

Vi använder oss av framtagna checklistor vid kontakt med
samarbetspartners både i Sverige och utomlands.
Vi prioriterar de samarbetspartners som har en utpräglad
hållbarhetspolicy eller på annat sätt agerar hållbart.

Vi tror på balans mellan jobb och fritid och uppmuntrar till träning
och vardagsmotion av olika slag.
Vi arbetar i en helt digital miljö och minimerar vår användning
av kontorsmaterial och papper.

Möten och resor
Vi brinner för att hjälpa våra kunder att göra mer hållbara val.
I vårt arbete vill vi bidra med mer hållbara lösningar.
Vi rekommenderar och föreslår mer hållbara rese- och
mötesalternativ - hållbara transporter, boende, restauranger
aktiviteter och digitala möten.
Vi informerar och bidrar med kunskap till deltagarna hur de kan
agera mer hållbart under mötet och resan.
I lämpliga fall ökar vi även medvetenheten om destinationen,
lokalbefolkningen, deras historia samt hur natur och djurliv
kan bevaras.
Vi hjälper våra kunder att välja lämplig klimatkompensation.

Vi sorterar och minimerar allt vårt avfall, undviker engångsartiklar
och produkter av plast.
Vid inköp prioriteras produkter i hållbart eller återvunnet material
och produkter som är miljömärkta eller har annan hållbarhets
certifiering (t ex Svanen, KRAV eller Fairtrade).
Vi strävar efter att minska vår energianvändning och den energi
vi förbrukar kommer från förnybara källor.
Vi strävar efter att minska vår användning av vatten och undviker
vatten på flaska.
Vi prioriterar ekologisk, vegetarisk och lokalt producerad
säsongsanpassad mat för att minimera de negativa klimat
effekterna av transporter och växthuseffekten.
Vi prioriterar i möjligaste mån hållbara transporter som tåg,
fordon med fossilfritt bränsle och cykel. Vid eventuella flygresor
klimatkompenserar vi.
Vi stödjer olika hållbarhetsprojekt genom befintliga och
etablerade organisationer.

