Miami Pool

Miljöberättelse 2018
En första utredning med basvärden inom våra målområden
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Timrå. Här tillverkar vi våra pooler, inspirerade av våra kunders drömmar och behov.

VD:n har ordet
”Var förändringen du vill se i världen”. Ett inspirerande citat från Mahatma Gandhi och
något vi på Miami Pool tänkt mycket på. Vi har under lång tid saknat ett miljöfokus inom
poolbranschen och bestämde oss därför för att själva börja arbeta med att ge plats för
klimat- och miljöfrågor.
Under året som gått har vi genomfört ett omfattande miljöarbete som lett till stora
skillnader i vår dagliga verksamhet. Det har också resulterat i att vi nu har ett större utbud
av energisnåla produkter och att vi tagit fram den allra första miljöpoolen.
Det känns som en självklarhet att vi ska göra det vi kan för att minska vår klimatpåverkan.
Vår hållbara poolstomme är grunden i allt detta. Genom att skapa en stomme som ska hålla
i flera decennier sätter vi standarden för de produkter vi vill jobba med. Hög kvalitet och låg
energiåtgång är därför ledord när vi nu köper in nya produkter och skapar poolpaket för
framtiden. Det är bra både för våra kunder och vårt klimat.

Ola Viklund, VD Miami Pool
Februari 2019
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Verksamhetsbeskrivning
Med över 50 års erfarenhet är Miami Pool Sveriges äldsta pooltillverkare. Företaget grundades år 1967 och tillverkar i dag poolstommar i en egen fabrik i Timrå, strax norr om Sundsvall.
Poolerna säljs av återförsäljare i hela Sverige. Förutom kompletta poolpaket säljer Miami Pool
även spabad samt kemikalier och tillbehör till både pool och spa. Företaget har försäljning via
återförsäljare, egen butik och hemsida. Verksamheten omfattar tillverkning av pooler,
försäljning av produkter från externa leverantörer och service av pooler och spabad.
Miljöledningssystemet omfattar hela Miami Pools verksamhet och har som övergripande
mål att minska verksamhetens negativa klimatpåverkan. Miljöarbetet är väl förankrat i
verksamheten och alla medarbetare är väl insatta i de mål- och handlingsplaner som tagits
fram. Ytterst ansvarig för miljöledningssystemet är företagets verkställande direktör.
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Att skapa en hållbar och miljövänlig
poolstomme är ett av stegen för att
minska vår klimatpåverkan.

Vår unika poolstomme har tio gånger bättre korrosionsskydd än traditionella
galvaniserade produkter. Allt för att passa Skandinaviens skiftande klimat.
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Miljöarbetet 2018
Under 2018 genomförde vi ett gediget miljöarbete som både förändrat hur vi själva arbetar
och vår syn på de produkter vi tillverkar och säljer. Vi har sett över den egna arbetsplatsen
och tillsammans med all personal identifierat sätt för att spara energi, förbättra vårt återvinningsarbete och minska vår miljöpåverkan i stort. Detta har resulterat i en ny miljöpolicy,
framtagen för att miljöarbetet ska genomsyra alla delar av verksamheten.
Förutom att se över vårt eget arbete har vi också tittat på de produkter vi köper in. Att
kunna erbjuda våra kunder energisnåla och hållbara produkter känns viktigt och därför har
vi i år breddat vårt sortiment med flera produkter som ska hjälpa våra kunder att göra aktiva
miljöval och minska sin energiförbrukning. Vi arbetar också kontinuerligt för att ta fram information som ska inspirera och uppmuntra kunderna bli mer energieffektiva i sin poolvardag.

Identifierade miljöaspekter
Miami Pools mest betydande miljöaspekter är:
•

Transporter - avser transport av gods till kunder och återförsäljare samt serviceresor

•

Elförbrukning internt - avser elförbrukningen i den egna verksamheten

•

Avfall - avser allt avfall som uppkommer i den egna verksamheten

•

Produkter - avser material i produkter och produkternas energiförbrukning

•

Kundernas användning - avser kundernas hantering av sina pooler

Genomförda miljöförbättringar
Sedan vi påbörjade vårt miljöarbete har vi till och med februari 2019:
•

Beslutat att all belysning ska bytas ut mot LED vartefter lampor går sönder.

•

Börjat köpa förnybar el från ursprungsmärkt vindkraft.

•

Infört en rutin för avfallshantering. Nu sorteras hushållssopor, pappersförpackningar
& well, kontorspapper & tidningar, plastförpackningar, transparent mjukplast, färgad
mjukplast, trä, metall (ej aluminium), aluminium, glas och pant.

•

Utökat vårt produktsortiment med fler produkter som är energisnåla eller har andra
positiva miljöegenskaper.

•

Lagt till två sidor med information om hur kunderna ska sköta sina pooler på ett så
energi- och miljösmart sätt som möjligt i Skötselguiden.

•

Börjat trycka Poolguiden och våra visitkort på FSC-märkt papper.

•

Börjat köpa in miljömärkt papper till allt marknadsmaterial som vi trycker själva.

•

Låtit alla medarbetare gå en miljöutbildning.
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Miljömål och handlingsplan 2019
Under 2019 har vi följande mål och handlingsplaner för att nå dessa mål till 20191231. Vissa av
målen är vid skrivandets stund redan uppnådda, varför de står med under rubriken Genomförda förbättringar på tidigare sida. På följande sida listas våra miljömål och hur vi låg till i
slutet av 2018 som räknas som vårt referensår.
•

Minska transporterna genom att bland annat sträva efter att köpa så stora kvantiteter
som möjligt, samfrakta varor och uppmuntra återförsäljarna att beställa stora ordrar
mer sällan.

•

Sänk den interna energiförbrukningen genom att successivt byta ut all belysning till LED.

•

Sortera avfall samt utbilda alla anställda i frågor som rör sopsortering.

•

Se över materialet i produkterna:
Minst 10% av produkterna från våra stora produktgrupper ska vara utredda.
Inköpsansvariga ska gå någon form av utbildning i farliga material/miljöanpassade inköp.

•

Informera kunder om hur de sköter sina pooler på ett miljö- och energimässigt sätt:

•

Lägg till minst en sida om miljö och energi i Skötselguiden.

•

Hemsidan ska utvecklas med en Q&A-del. Lägg till minst fem miljöfrågor med svar.

•

Tryck Poolguiden på FSC-märkt papper.
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Miljömål och uppfyllnad år för år
2018
(referensår)

Miljömål

Indikator

Minska transporterna

Kostnad/omsättning

5,4%

Sänk den interna
elförbrukningen

Förbrukning kWh/m2

35,7 kWh

Sortera avfall

Avfall som sorteras

Gör en utredning över vad
för material våra produkter
innehåller

Antal utredda produkter/
totalt antal produkter som
ska utredas

Öka mängden energi- och
miljöinformation som finns
tillgänglig för kunder.

Antal sidor med energi- och
miljötips i Skötselguiden

0

Antal besvarade energioch miljöfrågor på
hemsidan

0

Tryck Poolguiden på
miljömärkt papper

Kontakt

(Nej) eller (Ja, typ av
miljömärkning)

2019

2020

Metall & trä

0%

Nej

Sara Söderberg
Marknadsansvarig
060-515059
sara@miamipool.se
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