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Hållbarhetspolicy
på Münchenbryggeriet
Vi lägger stor vikt att hela tiden sträva efter att erbjuda miljövänliga produkter
och tjänster som uppfyller kundernas behov avseende funktionalitet, ekonomi,
säkerhet och miljöpåverkan.

Münchenbryggeriet arbetar efter följande principer:
• Vi bedriver vår verksamhet på ett sätt som motsvarar
alla krav som ställs av tillämplig lagstiftning. Vi har ett
starkt engagemang för att dess verksamhet ska bidra till
en hållbar utveckling med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor.
• Vi anser att öppenhet kring företagets miljömässiga
och sociala ambitioner är en viktig grundprincip. Vi
eftersträvar en dialog med olika intressenter för att utveckla arbetssätt som är hållbara över tiden. Vi kräver
samma öppenhet från våra leverantörer och underleverantörer.

• Vi strävar aktivt efter att ständigt förbättra hälsa och
säkerhet på arbetsplatsen och strävar efter att erbjuda
våra anställda en säker och icke-diskriminerande arbetsmiljö.
• Vi tar aktivt hänsyn till mänskliga rättigheter i all
verksamhet och undviker aktiviteter som på något sätt
kränker de mänskliga rättigheterna.
• Vi skapar arbetsvillkor som överensstämmer med
Global Compacts principer och i enighet med gällande
lagstiftning.

• Vi utvärderar produkternas miljöpåverkan och involver- • Kompetenta och engagerade medarbetare är en
ar även leverantörer och underleverantörer i denna pro- förutsättning för att vi ska nå våra resultat och vara ett
cess.
konkurrenskraftigt företag.
• Vi reviderar kontinuerligt våra målsättningar i syfte att
minska vår globala miljöpåverkan.

Vårt miljöengagemang för en hållbar miljö
Münchenbryggeriet har under många år arbetat aktivt med miljöfrågor. Det innebär bland annat att vi
är Svanenmärkta. Vi strävar alltid efter att minska den negativa miljöpåverkan från våra event och konferenser och göra medvetna val. Vi uppmuntrar metoder som minimerar miljöpåverkan, i vår strävan att
bidra till ett hållbart samhälle.
Vi ska iaktta försiktighet med alla substanser och processer som kan vara skadliga för miljön. Vårt hållbarhetstänk innebär att vi är kostnadseffektiva och arbetar med att minska resursförbrukningen.
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Vad är en Svanenmärkt restaurang?
En Svanenmärkt restaurang har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav.
Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället.
Personalen arbetar inom många områden för att inte belasta miljön. För att bli Svanenmärkt måste verksamheten
t.ex. klara ett antal gränsvärden. Energiförbrukning som är ett av gränsvärdena, är ett av de områden som ger
upphov till störst miljöpåverkan från dessa verksamheter.
Verksamheten arbetar aktivt med att minska avfallsmängderna och vattenförbrukningen. En Svanenmärkt verksamhet arbetar också med att optimera användningen av kemiska produkter. De produkter som används är i hög grad
miljömärkta.
Restauranger som blivit Svanenmärkta uppfyller stränga krav på vilka råvaror som köps in och används.
Svanenmärkta restauranger använder också en hög andel ekologiska livsmedel.
Den Svanenmärkta verksamheten har alltid tydliga rutiner för centrala funktioner i verksamheten. Med det menas att
det t.ex. finns rutiner och regler för vilka produkter som ska och inte ska köpas in samt att personalen är engagerad i
miljöarbetet.

Energi

Kemikalier

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår energikonsumtion genom att använda miljömärkningens energiverktyg och genom att göra medvetna val.

Münchenbryggeriet ska använda minimalt med farliga
kemikalier och ämnen i verksamheten. När så sker måste
vi hantera dem på ett säkert och korrekt sätt så att miljö
och människor skyddas.

Vattenkonsumtion
Vi ska alltid sträva efter att minimera vår vattenkonsumtion. Det gör vi genom att mäta och registrera vattenmängden och analyser vad vi kan göra för att minska
konsumtionen.

Hotade arter
Vi köper aldrig in eller serverar arter som är starkt hotade på IUCNs röda lista. Det gäller både för djur och
växter.

Avfallshantering
Genom våra event och konferenser produceras mycket avfall. Vi mäter mängden avfall vi producerar och
analyserar hur vi kan minimera mängden avfall. Vi återvinner och återanvänder så stor del av våra produkter och
vårt material som möjligt. Det avfall vi producerar ska i
så stor utsträckning som möjligt skickas till återvinning
eller till moderna avfallsanläggningar.

Vill du veta mer om vår policy och vårt arbete mot hållbar utveckling?
Denna policy visar oss vägen mot en hållbar utveckling och visar vägen hur vi ska bete oss som organisation och
bemöta våra kunder, andra affärspartners samt vår omgivning, gällandet hållbarhet. Hållbar utveckling handlar om
att möta samhällets behov och samtidigt leva inom planetens ekologiska gränser och det utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Policyn har sin grund i vår affärsidé och vår styrelses, vår
lednings och våra medarbetares gemensamma värderingar och framtidstro. Om du har frågor eller synpunkter på
denna policy eller Münchenbryggeriets hållbarhetsarbete är du varmt välkommen att höra av dig till Kristin Lundén
på 08 658 20 00 eller maila till kristin.lunden@m-b.se
Du kan också hitta information på vår hemsida www.m-b.se
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