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Miljöberättelse för Mera-Produktion AB år 2019

Verksamhetens miljöarbete
Mera-Produktion AB har under många arbetet med att minska sin miljöpåverkan och har varit miljödiplomerade 
sedan 2011. Vi har bedömt att våra mest betydande miljöaspekter är energi-användning, avfallshantering samt 
försäljning av miljömässigt bättre produkter inom segmentet profil- och presentreklam. 
Bland försäljning av miljömässigt bättre produkter åses främst tygkassar av organisk och fairtrade-odlad bomull 
med certifieringen Bra Miljöval samt numera även tygkassar av återvunnen bomull. Vi har även i vårt screentryckeri 
gått över till miljöcertifierade färger och har erhållit certifieringen Bra MIljöval för en T-shirt med tryck.

Genomförda miljöförbättringar
Några exempel på genomförda förbättringar under åren:
- Byte av textiltryckfärger till helt ftalat- och PVC-fria färger (2012).
- Byte av ramtvättmedel till vattenbaserade (2012).
- Minskat lokalytan och lämnat energikrävande lokal på övervåningen (2012).
- Inför detaljerad avfallssortering så att exempelvis mjukplast, papper och well återvinns (2011).
- Certifierat egna produkter (t-shirts och tygkassar) med Bra Miljöval (2013).
- Förändrat tryckrutiner för mer energisnål tryckning (2013).
- Byte av GOTS-certifierade färger till färg som kräver lägre härdningstemperatur i ugnen (2014).
- Skapat förutsättningar för att fler anställda ska kunna jobba hemifrån (2014).
- Övergått till pdf-filer för orderbekräftelse, fakturor mm som tidigare postades (2014).
- Utökat antal produkter med certifiering Bra Miljöval (färgade kassar) (2015).
- Utökat produktsortimentet ytterligare med tjocka kassar Bra Miljöval (2016).
- Bytt till ny responsiv hemsida där ekologisk bomull och andra miljöprodukter inom vårt segment får bättre fokus (2016).
- Ny särskild sida för i första hand miljömässigt bättre alternativ vad gäller presentreklam (2016).
- Bytt alla lysrör till LED-lysrör (2016).
- Installerat ny elcentral och mätare för bättre koll på elförbrukning (2016).
- Köpt och installerat automatisk och helt sluten ramtvätt, som inte släpper ut några tvättrester i avloppssystemet (2017).
- Installerat rörelsevakter för belysningen i rum där det finns risk att man glömmer att släcka (2017 och 2018).
- Utökat vårt sortiment med miljömässigt bra produkter i form av tygkassar av återvunnen bomull.

Exempel på nyckeltal
Vårt miljöarbete fokuserar på att ständigt göra förbättringar vad gäller de miljöaspekter där vi har störst miljöpåverkan och där 
vi även har bäst möjlighet att verkligen påverka. En del förbättringar går att mäta i siffror, procent och annan statistik medan 
andra är svårare att visa i så kallade nyckeltal. Några exempel i siffror på genomförda förbättringar är: 

Avfall: Minskat restavfalldelen med 34% mellan 2014 och 2019.trots ökad omsättning.

Energi: Minskat för el-förbrukning i tryckeri och kontor med 11% mellan 2016 och 2019 trots ökad omsättning.

Produkter: Ökat försäljning av profilplagg av organiskt odlad bomull mellan 2015 och 2019 med 49% vad gäller inköpsvärde.
Ökat försäljning av tygkassar med certifieringen Bra Miljöval mellan 2014 och 2018 med 60% vad gäller försäljningsvärde.
 
Önskas fler exempel samt en mer utförlig nyckeltalsrapport kan man höra av sig till företagets vd.
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