
Miljöinformation 
till Postens personal



Introduktion 

Denna broschyr riktar sig till dig som arbetar inom Åland Post med 

syfte att lyfta fram grunderna i Postens miljöarbete. Den här broschyren 

är tänkt att inspirera till ett framåtblickande, långsiktigt miljöarbete och 

ge dig verktyg för hur du som anställd på Åland Post kan bidra till en 

bättre miljö. Ökad kunskap ger ökad förståelse. För fullständig informa-

tion om Åland Posts miljöarbete hänvisar vi till vår miljöhandbok som 

finns att läsa på miljösidorna på vårt intranät.

Varför är miljöarbete viktigt för 
Åland Post?

Ett självklart svar är att vi är intresserade av att jobba miljövänligt. Det 

råder inga tvivel om att Åland Posts verksamhet i form av transporter 

och distribution har en stor påverkan på miljön och varje steg vi kan 

ta för att minska denna påverkan är oerhört positivt. Som ett av de tio 

största landbaserade företagen på Åland har Posten även en skyldighet 

mot samhället att göra sitt bästa för att förbättra miljöarbetet.

 Utöver vårt eget intresse för miljöfrågor så är ett välförankrat miljöen-

gagemang i det dagliga arbetet något som ger oss fördelar i förhållande 

till konkurrenterna på de olika marknader där vi idag är verksamma. 

Kunderna vill gärna känna att de tjänster eller produkter som de köper 

har minsta möjliga negativa påverkan på miljön och om Åland Post 

kan erbjuda samma tjänst som konkurrenten men ändå till samma el-

ler till och med ett lägre pris så är det lättare att attrahera nya kunder.

Hjälp oss att bidra till en 
hållbar värld!



Sponsring stöder  
miljöpolicy

Åland Post har sponsoravtal med 

Östersjöfonden. Genom avtalet 

får vi tillgång till fondens expertis 

i form av omfattande miljökun-

skap. Samarbetet är ett värdefullt 

hjälpmedel för Posten i vårt mål 

att minska miljöpåverkan. 

Bärkraft.ax 

 

Åland Post ställer sig bakom visionen i 

utvecklings- och hållbarhetsagendan för 

Åland genom att avge ett offentligt löfte 

till bärkraft.ax.

 Från nätverket kan vi få råd och 

vägledning i vårt miljöarbete av 

hållbarhetslots Karin Rosenberg-

Brunila.

Åland Posts  
miljöprogram

Åland Posts långsiktiga övergripande 

miljömål ingår i miljöpolicyn. De 

har delats upp i detaljerade mål i  

Postens miljöprogram, som utgör ett 

viktigt styrdokument i arbetet med 

att kontinuerligt minska miljöpåver-

kan. Miljöprogrammet omfattar även 

åtgärder, ansvarspersoner och tidta-

bell. Miljöprogrammet gäller i tre år 

(2018–2020) och uppdateras och 

utvärderas årligen vid ledningens ge-

nomgång. 

 Ansvarig person för Åland Posts 

miljöarbete (miljösamordnare) är 

Monika Lindström. På varje  

affärsområde och på staberna finns 

utsedda miljörevisorer som har i 

uppgift att årligen följa upp miljöar-

betet på varje verksamhetsområde.



 

Miljöpolicy & -mål

Åland Post är en betydande aktör i det åländska samhället och därför har vi 

som arbetar här ett stort ansvar för hur vårt arbete påverkar miljön. Genom 

att bland annat aktivt delta i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland 

(barkraft.ax) visar vi att vi kan, som en del av vår affärsidé utföra ett ansvars-

fullt och proaktivt miljöarbete i dialog med kunder, anställda, myndigheter 

och andra intressenter.
 
 
 
VI SÄKERSTÄLLER ETT ANSVARSFULLT MILJÖARBETE  
GENOM ATT:

•  kontinuerligt minska verksamhetens negativa miljöpåverkan med hjälp  

 av vårt miljösystem 

• miljöarbetet bidrar till minskad negativ miljöpåverkan utan att verk- 

 samhetens kvalité försämras genom att miljöaspekterna är en naturlig  

 del i vår strategi och våra investeringsbeslut

• följa gällande miljölagstiftning och arbeta förebyggande för att möta  

 framtida krav

• uppfylla våra intressenters förväntningar på vårt miljöarbete

• föra en öppen dialog med våra kunder, samarbetspartners och andra  

 intressenter om vårt miljöarbete

• öka vår positiva miljöpåverkan genom att utbildning av vår personal  

 till att arbeta ansvarsfullt med miljöfrågor
  
IN:  
33 MILJONER EURO

  
UT:  
22 MILJONER EURO

  
ÅLÄNDSKT  
SAMHÄLLSBIDRAG:  
11 MILJONER EURO

ÅLAND POST, EN BETYDANDE AKTÖR I 
SAMHÄLLET. 
 
DENNA FÖRENKLADE KASSA- 
FLÖDESMODELL VISAR ATT DRYGT 11 
MILJONER EURO NETTO KOMMER DET 
ÅLÄNDSKA SAMHÄLLET TILL GODO.

ÖVERGRIPANDE MILJÖMÅL

• klimatpåverkan från vår verksamhet ska reduceras genom åtgärder som  

 minskar koldioxidutsläppet från våra transporter.

• genom produkt- och processutveckling och effektivisering av återvin- 

 ningen ska de avfallsmängder som varuflödet i postterminalen ger upp- 

 hov till minskas.

• förbrukningsmaterial ska användas så sparsamt som möjligt och i mån 

 av möjlighet ska miljöanpassade material väljas.

• el-, värme- och vattenförbrukningen i postterminalen ska minskas dels 

 genom tekniska åtgärder som höjer energieffektiviteten och dels genom 

 att främja personalens miljöansvar.

• vid sidan av kostnads- och kvalitetskriterier ska även miljöaspekter  

 beaktas vid inköp och upphandling av varor och tjänster, sponsring 

 samt vid planering av tjänsteresor.

 



Åland Posts intressenter 

Våra intressenter är aktörer som påverkas av och påverkar Åland Posts 

verksamhet. Våra viktigaste intressenter är ägare, företagskunder, priva-

ta hushållskunder, medarbetare och samhälle. Våra valda fokusområden 

är resultatet av våra intressenters förväntningar och krav i kombination 

med områdenas betydelse för Åland Posts affärsstrategi samt frågornas 

påverkan på miljön.

ÄGARE

För ägarna är det viktigt att vi agerar som föredömen 

inom hållbart företagande, vilket innefattar områdena 

miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption 

och affärsetik, samt jämställdhet. Att leverera postför-

sändelser till alla hushåll och företag är ett viktigt sam-

hällsuppdrag som utgör viktiga samhällsfunktioner för 

både privatpersoner och näringsliv. Förväntningarna på 

Åland Post är att sköta uppdragen med hög kvalitet och 

arbeta för en hållbar tillväxt som ger god avkastning till 

samhälle i form av dividender, skatter och arbetsplatser.

FÖRETAGSKUNDER

Våra företagskunder förväntar sig att Åland Post 

är med och bidrar till en bättre miljö genom en 

genomarbetad miljöpolicy, att vi använder oss av 

miljövänliga alternativ samt att miljöarbetet är en 

lika självklar del som den övriga verksamheten.

PRIVATA HUSHÅLLSKUNDER

Våra privata hushållskunder anser att Åland Post har 

ett stort ansvar att försöka minska miljöpåverkan 

bl.a. genom att se över arbetssätt och rutiner och 

att försöka påverka de anställdas attityder kring hur 

resurser förbrukas.

MEDARBETARE

Våra medarbetare vill känna stolthet över att arbeta i ett ansvars-

fullt och miljövänligt företag där Åland Post agerar som förebild 

för att vara ett hållbart företag. Fokus bör ligga på att minska 

koldioxidutsläppen, satsa på återvinning samt även minska ener-

giförbrukningen.



Grunderna i Åland Posts miljölednings-
system

Åland Post har ett miljöledningssystem som är uppbyggt enligt kraven i 

standarden ISO 14001:2015 och omfattar alla delar av Postens verksam-

het inklusive postkontoren.

MILJÖLEDNINGSSYSTEMETS CENTRALA  
INNEHÅLL ÄR ATT:

• identifiera och bedöma miljöaspekter

• utarbeta miljömål på övergripande nivå och detaljnivå

• säkerställa att verksamheten följer gällande lagkrav

• utbilda och medvetandegöra personalens ansvar gällande  

 miljöarbetet

• genomföra årliga miljörevisioner för att förbättra miljölednings- 

 systemet och miljöarbetet

• hantera förbättringsförslag, frågor och avvikelser.



Kontakta Miljö-Monika om du 
har idéer eller förbättringsförslag!

Vill du bli en miljösmart medarbetare?

Genom att göra följande kan du bli en miljösmart medarbetare:

• ha tillräcklig kunskap om vilken miljöpåverkan ditt arbete  

 kan orsaka 

• arbeta för att förebygga miljörisker/miljöpåverkan så långt  

 som möjligt

• hushålla med ”råvaror” och energi samt främja återanvändning  

 och återvinning. 

• det är viktigt att du som anställd anmäler saker som du anser är  

 felaktiga och som borde åtgärdas då det är en av grundförutsätt- 

 ningarna för att vi ska lyckas med att förbättra vår miljöpåverkan 

 positivt. 

• vara insatt i gällande miljöpolicy och miljömål 

PÅ WORKPLACE KAN DU ENKELT 
FÖRESLÅ FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER



Tips om hur du kan minska din  
miljöpåverkan i ditt arbete på Åland Post

Visste du att ...

... papper, kartong, glas, blandplast, mjukplast,  

matrester, metall och elektronikavfall samlas in och 

återvinns? I flera fall får vi till och med betalt för av-

fallet, något som är bra både för plånboken och 

för miljön! 

AVFALLSSORTERING 

Källsortera enligt arbetsplatsens rutiner och på anvisad plats. I posttermina-

len finns kärl för den dagliga avfallssorteringen på samtliga avdelningar. För 

annat avfall finns specialkärl vid återvinningscentralen. Vid frågor kontakta 

närmaste chef eller Miljö-Monika.

EL- OCH VÄRMEBESPARING

Postterminalen har i princip verksamhet dygnet runt vilket kräver mycket 

allmänbelysning. Även utrustning i ”stand-by-läge” drar onödig ström. All-

mänbelysningen regleras med automatik och målet är att minimera belys-

ningen de tider personal inte befinner sig i lokalerna. 

 För att spara värme ska man alltid stänga ytterdörrar vid kall väderlek 

och minimera öppnandet av större portar så att kalluft inte sprider sig 

längre in i byggnaden. Samma sak gäller under sommaren när kylanlägg-

ningen i fastigheten är på. 

ENGÅNGSARTIKLAR OCH -MATERIAL

Var sparsam med användandet av olika sorters engångsartiklar och förbruk-

ningsmaterial. Pappersmuggar är inte bara skadliga för miljön, de blir också 

dyra i längden. 



Visste du att ...

... du kan köra mera miljövänligt genom att

• inte gasa i onödan. 

• använda så hög växel som möjligt. 

•  släppa gasen i tid.

•  undvika stopp. 

•  undvika att frikoppla tidigt för att stanna. 

• undvika att gå ner i ettans växel vid korsningar. 

•  nyttja motorbroms.

•  undvika så kallad ”spillgas” (gasa i onödan).

TJÄNSTERESOR SAMT RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET

Tjänsteresor bör planeras och genomföras på ett sådant sätt att påverkan 

på den yttre miljön minimeras. Detta innebär att energianvändning och 

utsläpp till luft ska minimeras. 

 Tjänsteresor bör ersättas i så stor utsträckning som möjligt med video-, 

telefon- och webb-konferenser. Vid resor till och från arbetsplatsen får du 

gärna tänka på att samåka med kolleger, använda kollektiva transporter 

eller cykeln.

ÅLAND POSTS FORDON

Samtliga av Postens fordon ska genomgå regelbunden kontroll och service 

för att förhindra onödigt slitage. Du som arbetstagare ska kontrollera 

lufttryck, läckage och att bilen hålls ren för att minska miljöpåverkan så 

mycket som möjligt. 



ARBETE INOMHUS MED PACKNING, KONTORSGÖROMÅL  
ELLER MOTSVARANDE

Du som arbetar på kontor eller annat motsvarande arbete bör tänka på att:

• stänga av dator och skärm när de inte används 

• släcka belysningen när du lämnar ditt rum för en 

 längre stund 

• läsa dokument elektroniskt och undvika att skriva  

 ut mejl och texter från webbsajter

• granska egna texter på skärmen före utskrift 

• skriva ut dubbelsidigt 

• återanvända använt kontorspapper för anteckningar.

Visste du att ...

... vi använder rörelsesensorer för att styra belysningen i stora 

delar av postterminalen? I belysningsarmaturerna används 

dessutom energisnåla lampor för att  ytterligare spara energi.



KONTAKT OCH MER INFORMATION:
 
Miljö- och kvalitetssamordnare
Monika Lindström 

Tel: 636 688
E-post: monika.lindstrom@alandpost.com

Kom ihåg: ”Ingen kan göra allt, 
men alla kan göra något …”


