MILJÖBERÄTTELSE 2019
Verksamhetsbeskrivning

Optidev är en av de ledande aktörerna i Norden på att leverera kostnadseffektiva lösningar med fokus på
transport, logistik och persontrafik. Vi erbjuder hela värdekedjan, inom både hårdvara och mjukvara, då vi
utvecklar, implementerar och levererar robusta mobilitetslösningar för insamling av affärskritisk information.
Optidev arbetar för att förbättra företagets inre- och yttre miljöpåverkan genom att verksamheten börjat se
över vad som kan förbättras och effektiviseras ur miljösynpunkt. Vi sorterar avfall och arbetar med att se över
vilka insatser som kan göras för att nå ett miljövänligare arbetssätt inom vår verksamhet.
Vi miljödiplomerade den svenska verksamheten, vilken omfattas av huvudkontoret i Borås samt säljkontoret i
Stockholm under 2019, enligt kraven Svensk Miljöbas.

Genomförda förbättringar

Fram till dags datum har flera förbättringar genomförts vid huvudkontoret i Borås, både avseende
miljöledningssystemet och också utifrån utpekade fokusområden för att minska verksamhetens miljöpåverkan.
Nedan redovisas ett urval av de åtgärder och insatser som gjorts.
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All vår personal har genomgått en miljöutbildning
Vår tjänstebilsflotta har nu en större andel ladd- och elhybridbilar, från 17% år 2018 till
50% i slutet av 2019
Vårt resande med flyg minskade till förmån för miljövänligare alternativ
Vi fortsätter att ha ett effektivt återtagande av kasserad elektronik, som i sin tur återvinns av Borås
Energi och Miljö. De tre senaste åren har 7.5 ton (2017), 1.2 ton (2018) samt 2.5 ton (2019)
återvunnits.
Vi har minskat mängden kasserade batterier med 47% från föregående år (från 742 kg till 354 kg).
Detta har vi åstadkommit genom att förändra vårt produkterbjudande och gå mot mer energieffektiva
enheter, där batterierna är både mindre i storlek och har längre livslängd.
Vårt årliga kundevent, TrueMobile Day, har fått en tydligare miljöprofil genom bland annat dra ner på
engångsartiklar, ta bort goodiebags till besökarna samt plantering av träd i utsatta regioner istället för
gåvor och blommor
Vi har utökat andelen miljömärkta produkter i vår frukost och överbliven mat skänks till lokal
hjälpverksamhet
Vi har minskat vår energiförbrukning genom fortsatt förbättring av vår ventilationsanläggning
Vi har samordnat våra in- och utleveranser när så har varit möjligt
Vi deltog i löpareventet Kretsloppet i Borås. Eventet stöder Världsnaturfonden WWF där inriktningen
för årets insamling gick till att stoppa klimatförändringarna. Vi har även deltagit i olika
ploggningsinitiativ i Borås med omnejd (Plogga = jogga + plocka upp skräp)
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