
 

 

MIJLÖ- OCH KLIMATPOLICY 

 

Widéns ska bidra till en hållbar utveckling ekologiskt, socialt och ekonomiskt.  

Med tydliga mål och höga ambitioner i verksamheten ska vi minimera vårt miljö- och 

klimatavtryck på planeten, främja våra medarbetares hälsa och välmående samt 

trafikoptimera och samverka för att skapa effektiva samt cirkulära system som gynnar 

helheten och kvalitén.  

Att växa med sunda affärer i ett långsiktigt perspektiv och vara ambassadörer genom att 

investera i det bästa för miljön och alltid ha med oss detta i alla beslut vi fattar, ska vi 

vara det bästa miljömässiga alternativet för tunga transporter på marknaden. 

 

Vi levererar vad vi lovar – till dig och miljön! 

 

Vi säkerställer en hållbar ekologisk transport och tar ansvar för miljön genom att: 

• Ständigt vara uppdaterade, analysera och kartlägga våra beslut med hänsyn till 

klimatavtrycket det innebär på ett systematiskt sätt i ledningsgruppen. 

• 2017 fasade vi ut allt användande av fossilt bränsle i fordon och kylaggregat. 

• Vi investerade i fyra LBG fordon 2021och har som mål att fortsätta nyinvestera i 

el och gasfordon. Vår fordonsflotta ska vara modern och klimatsmart. 

• Vi informerar och engagerar våra kunder om/i värdet av att välja ekologiska och 

klimatsmarta transporter. 

• Vi säkerställer tillgång på HVO 100 genom att vi införskaffat en egen tank på 

området. Vi har genom detta besparat atmosfären nära 1 000 ton koldioxid. 

• Vi utbildar och följer upp alla chaufförers körbeteende för att minimera 

bränsleåtgång. Våra chaufförer är bland dom bästa i Sverige på eco-driving enligt 

Addsecure. 

• Vi har en ny effektiv kylanläggning på vår terminal som drivs av miljövänlig CO2 

och där överskottet av nedkylningen av terminalen värmer upp vårt 

kontorsutrymme.  

• Vi optimerar våra transporter för att undvika ”onödiga mil på vägen”. 

• Vi investerat i solcellsparken Törneby, Kalmar/Öland Airport. Ingår i projekt av 

cirkulära transporter, t. ex kretslopp Södermöre.  

 



• Genom projektet ”Energirebeller” av Kalmar Energi har vi under 2021 bidragit 

med 145 000 kWh förnybar el till Kalmars energisystem. 

 

 

Vi säkerställer vårt hållbara sociala ansvar genom att: 

 

• Samarbeta och sponsra organisationer och projekt som bidrar till jämställdhet, 

hälsa och trygghet, primärt lokalt men också regionalt t. ex; Kalmar stadsmission, 

barn- och ungdomsföreningar, integrationsprojekt, barncancerfonden m.m. 

• Erbjuda generöst friskvårdsbidrag hälsoprofilbedömning genom avtal med olika 

lokala aktörer. 

• Utvidgade hälsoundersökningar. 

• Med framtagandet av en egen app ”Widéns appen” har vi säkerställt systematiskt 

arbete för att minska kränkande särbehandling, tillbud, sjukfrånvaro. Möjliggjort 

visselblåsarfunktion, medarbetarnas välmående ”tempas” varannan vecka, 

medarbetarundersökningar m.m. 

• Vi regelbundet gör skyddsronder. 

• Tillser att lagar och regler efterlevs. 

• Erbjuder chefer och ledare stöd och kompetensutveckling. 

• Har ett långsiktigt perspektiv på personalfrågor såsom rekrytering, schema, 

ledigheter m.m. 

• Vi jobbar i alla led och beslut vi tar genom principen ”människors lika värden” 

• Vi anställt en egen utbildningsansvarig avseende chaufförer och 

terminalpersonal. 

• God introduktion av nyanställda i alla områden som berör deras arbetsuppgifter, 

uppföljning samt vidareutbildning och uppföljning av fast anställda. 

• Ständig uppföljning av vårt arbete. 

 

Vi säkerställer vårt ekonomiska ansvarstagande genom att: 

Arbeta för en lönsam och solid ekonomisk utveckling över tid, växa med sunda affärer 

och skapa trygghet för kunder, medarbetare och kunder. 

Uppdatera, analysera och kartlägga våra processer i verksamheten på ett systematiskt 

sätt i ledningsgruppen. För att på så sätt ha en god kvalitét och effektivitet i våra 

uppdrag. 
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