Miljöberättelse år 2020
Verksamhet: Good Print Screen AB
Verksamhetens miljöarbete
Good Print AB har varit miljödiplomerade sedan 2011. Vi försöker minska vår miljöpåverkan på hela
företaget.
Mikaela Morberg är miljösamordnare tillsammans med Anders Morberg. Nyss nämnda är ansvariga för att
vårt miljöarbete hålls aktivt och att utsatta mål nås. Anders håller sig också uppdaterad angående nya
tryckfärger på marknaden tillsammans med sina medarbetare.

Genomförda miljöförbättringar
Sedan Good Print AB blev miljödiplomerade 2011 har följande förbättringar gjorts.
Vi har infört ett styrdokument gällande vilka märkningar som vi ska arbeta med vid klädesinköp, detta gör
det enklare för säljavdelningen att rekommendera plagg med miljömärkningar till kunder.
Styrdokumentet behövs då det finns många märkningar på marknaden och många är leverantörens egna.
Vi har valt att arbeta med märkningar som är granskade av 3:e part. Vi har också noga utvärderat våra
leverantörer utefter vad vi anser är viktigt kring miljötänk.
Vår totala elförbrukning har minskat markant från ca 90000kwh (2013) till 73000kwh för 2020.
Denna siffra är mycket beroende på vilken typ och färg det är på plaggen vi trycker. En ny mindre
energikrävande ugn för screentransfer har också införskaffats. Belysningen i våra lokaler har bytts till LEDlampor.
Gällande tryckfärger så har vi prövat en del PVC &huvuddelen Ftalatfria, de har dock visat sig ha väldigt
dålig täckförmåga. Vi har valt ut en av dem som vi använder oss av om kunden efterfrågar det. Vi har också
varit på besök i England där vi undersöker möjligheten att arbeta mer med vattenbaserade färger. Detta
gör att vi kan reducera energiförbrukningen ytterligare då färgen kräver lägre temperaturer för att torka.
Färgen är också fri från farliga kemikalier och därför bättre för miljön.
Vaskmedlet till screenramarna köptes tidigare på fat, nu har vi bytt medel till ett som skall spädas med
vatten vilket resulterar i fraktvikten hit har minskat.
Samtliga fakturor skickas per e-post sedan vi införde vårt nya affärssystem 2013. Affärssystemet gör det
också möjligt för oss att plocka ut mer statistik som vi ha använda som underlag i nyckelvärden.
Gällande avfallshantering så finns det nu tydliga instruktioner på vart olika typer av avfall skall slängas samt
att vi har bättre värden på mängden avfall som slängs samt följe upp detta. Vi har ett gediget tänkt när det
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kommer till att arbeta med de emballage vi får och köper därför inte in någonting eget. Sedan en tid
tillbaka sköter kommunen hushållsavfallet på abonnemang.
I slutet av 2019 installerades ett nytt ventilationssystem med en värmeåtervinningscentral.
Detta kommer att sänka vår förbrukning genom att vara värmeväxlande och mer effektiv samt bidra till ett
bättre arbetsklimat.
Egna frakter som vi kan bestämma över bokar vi gärna med tillägget DHL Miljöfrakt. Vi kommer att arbeta
ännu hårdare med detta under 2021.
Miljökompetensen uppdateras kontinuerligt efter behov. Vi har samtliga i företaget i januari genomgått en
grundläggande miljöutbildning för att komplettera med tidigare miljökompetens.
Vi anser dock att detta året inte varit rättvist för våra ambitioner under 2020. Som alla väl känner till
drabbades världen av en svår pandemi i form av ett virus, Covid-19. Detta har lett till att vi inte kunna följa
vårt miljöarbete som vi önskat. I början av året var vi tvungna att säga upp en kollega och permittera
personalen. Detta har i sin tur inte lett till ett kontinuerligt arbetssätt där vi inte haft möjlighet att påverka
varken vår energianvändning, vattenanvändning eller liknande. Vi har därför arbetat lite på volley och
heller inte kunna planera våra frakter då detta också kommit pö om pö.

Sammanställning av nyckeltal
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Färg ml/tryck

1.92

1.63

1.34

1,74

2,54

Rengöringmedel L

34,8

54,2

34,8

30,2

20

20

22,8%

26,6%

22%

22,4%

32%

0,45

0,38

0,31

0,42

0,29

3,02

3,12

0,49

0,42

Sammanställning av
nyckeltal
Omsättning
Antal anställda
Miljöaspekt

Indikatorer/
nyckeltal

Miljömärkta plagg
Lim ml/tryck
Vattenförbrukning
l/tryck
Kwh /tryck

År 2020

0,12

0,41

Skickade kolli st

2104

2223

1945

1137

Dagar med frakt

218

214

196

148
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År 2021

Utvärderad och godkänd
av ledningen
Datum:

11/1-2021

Anders Morberg
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