HÅLLBARHETSPOLICY

Hållbarhetspolicy.

MÅL Hernö Gins hållbarhetsmål är att minimera det ekologiska fotavtrycket. Att göra

medvetna val, aktivt kontrollera och utvärdera alternativ och att optimera ordervolymer
för att hålla nere antalet transporter till och från verksamheten. Hernö Gins val är att
erbjuda ekologiska produkter för en mer hållbar värld.
FN:S GLOBAL COMPACT
Hernö Gin ställer sig bakom FN:s Global Compact rörande
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.
Det innebär att vi väver in Global Compacts principer i vår
företagskultur och i vårt dagliga arbete.
Vi respekterar internationella mänskliga rättigheter och
alla människors lika värde.
Vi tar avstånd från alla former av tvångsarbete, barnarbete eller diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
Vi uppmuntrar ett större miljömässigt ansvarstagande.
Vi tar avstånd från korruption, mutor och bestickningar.
Vi följer lagar och förordningar.
Hernö Gin strävar efter att göra de bästa hållbarhetsvalen
i den dagliga verksamheten och arbetar utifrån följande
punkter för hållbarhet:
INKÖP OCH LEVERANS.
Hernö Gin ska använda sig av ekologiska och när det är
möjligt lokala ingredienser i produktionen av gin. Verksamheten är beroende av inleveranser av råvaror och förpackningsmaterial för att kunna framställa och erbjuda gin i
världsklass. Hernö Gin ska sträva efter att göra färre och
i stället större inköp för att minska transporterna samt att
regelbundet undersöka möjligheten att handla med leverantörer som har kortare leveranssträckor utan att vi tummar
på smak eller kvalitet.
Hernö Gin köper miljömärkta produkter och tjänster i största möjliga utsträckning.
FÖRSÄLJNING OCH UTLEVERANSER.
Utleveranser av färdig produkt är en annan viktig del med
klimatavtryck. Hernö Gin ska sträva efter att erbjuda
marknaden incitament att planera sina inköp och att köpa
in större kvantiteter för färre transporter. Hernö Gin ska
även sträva efter att arbeta med transporteffektiva lageroch logistiklösningar till våra största kunder, där varor kan
sampaketeras och lämna ett mindre avtryck på miljön.

ENERGIANVÄNDNING.
Hernö Gin jobbar för en så energieffektiv produktion som
möjligt. Värmen från produktionen bidrar till uppvärmning
och grön el är en självklarhet. Hernö Gin ska ständigt sträva efter att välja det miljömässigt bästa alternativet när det
kommer till elleverans. På arbetsplatsen används armatur
och ljuskällor med låg energiförbrukning och rutiner finns
för släckning av belysning och skärmar vid arbetsdagens
slut.
SAMARBETSPARTNERS.
Hernö Gin strävar efter att arbeta med och prioriterar
leverantörer och kunder som delar vår syn på hållbarhetsfrågorna.
RESURSANVÄNDNING.
Vi strävar efter att minimera uppkomsten av avfall. Vi återanvänder emballage och pall, vi återvinner och källsorterar.
Vi underhåller och reparerar när något går sönder och
säljer eller skänker bort uttjänt utrustning.
Vi undviker att skriva ut dokument när det inte är nödvändigt och vi strävar efter att kommunicera och fakturera via
e-post istället för med vanlig post.
RESOR.
Inom Hernö Gin försöker vi minimera antalet resor och
vi samåker när det är möjligt. Vi väljer att med tåg och
flyg resa i andra klass för att ta upp mindre plats och öka
efterfrågan på platser som ger fler möjlighet att få plats på
samma avgång om reseaktörerna väljer att anpassa sina
vagnar efter detta. Med fler andraklassbiljetter och färre
förstaklass påverkas miljön i betydligt mindre utsträckning.
Vi väljer elektroniska möten i stor utsträckning och när vi
reser gör vi det med hänsyn till miljö och klimat.

UTBILDNING.
Hernö Gins personal pratar regelbundet om hållbara val
och miljö. Medarbetarna uppmuntras att förkovra sig inom
området.
RESPEKT.
Vi visar respekt för och vill utveckla goda relationer till
kunder, leverantörer och medarbetare. Alla behandlas lika
oavsett kön, ålder och bakgrund. Diskriminering ska inte
förekomma. Den fysiska och psykosociala miljön ska stödja
medarbetarnas välbefinnande och i och med detta även företagets långsiktiga lönsamhet. Friskvård och hälsokontroll
erbjuds som en förmån för att alla medarbetare ska må bra.

UPPFÖLJNING.
Hållbarhetspolicyn revideras årligen av ledningsgrupp och
styrelse.
ANSVARSFÖRDELNING.
VD är övergripande hållbarhetsansvarig men hållbarhetsarbetet är allas gemensamma ansvar.

Samhällsansvar.

HERNÖ GIN strävar efter att vara en ansvarstagande, hälsofrämjande och attraktiv

arbetsgivare med hållbara medarbetare. Med en inkluderande arbetsmiljö, god sammanhållning och regelbundna avstämningar kring stort och smått har vi goda möjligheter att
fånga upp eventuella signaler på arbetsbelastning eller stress. En satsning på friskvård i
form av pengar och tid syftar till att uppmuntra rörelse och hållbara kroppar även utanför
arbetstid. En satsning på personalvård överlag med aktiviteter och härlig samvaro uppskattas och bidrar till trivsel.
Hernö Gin gynnar ekologiskt jordbruk genom att välja
ekologiska ingredienser i produktionen. De flesta av våra ingredienser finns i dagsläget inte att få tag på i Sverige och
köps istället från andra europeiska länder. För att minska
miljökonsekvenserna vid transporterna köper vi så mycket
vi kan från en och samma grossist. Vi försöker optimera
så att vi tar hem tillräckligt mycket för att klara produktionen under ett längre tag, men inte så mycket att varornas
kvalitet hinner försämras. Vi tar hem större kvantiteter även
av förpackningar och annat material vi behöver i verksamheten.
STRATEGISKA SAMARBETEN.
Hernö Gin stödjer och lyfter fram lokala verksamheter
genom samarbeten och i samband med aktiviteter och
evenemang för kunder och leverantörer. Genom dessa
strategiska och ekonomiska samarbeten vill vi bidra till
en levande bygd och region som ger välmående företag,
arbetstillfällen och som lockar inhemska och långväga
besökare.

RESPEKT FÖR OLIKHETER.
Hernö Gin arbetar i stor utsträckning med utländska kunder och leverantörer. Det är viktigt för oss att respektera
kulturella, sociala, miljömässiga och rättsliga skillnader
länder emel-lan, samt i förekommande fall skillnader i
ekonomisk utveckling.
STÖD FÖR BÄTTRE HÄLSA
Hernö Gin stödjer stiftelser och organisationer som arbetar
för att uppnå en högre grad av hälsa hos barn och unga i
våra skolor, i föreningar och ute i samhället. Här innefattas
fysisk hälsa, mental hälsa, emotionell hälsa, psykosocial
hälsa, andlig hälsa, sexuell hälsa, social hälsa och miljö.
Även samtal med ungdomar kring olika droger, tobak,
alkohol, ätstörningar, självskadebeteende, mobbning
inkluderas.
Genom att stödja lokala/regionala organisationer som verkar för att hjälpa utsatta grupper i samhället tar Hernö Gin
ansvar för de skador alkohol kan orsaka i samhället.
Hernö Gin stödjer barn- och ungdomsverksamhet i Härnösands kommun.

