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Miljöpolicy 
 
Blå Station har ända sedan starten 1986 arbetat miljöanpassat genom att 
jobba efter sju + ett kriterier för en långsiktigt hållbar utveckling. Detta innebär 
att vi endast arbetar med material av en hög kvalitet, som så långt det är 
möjligt är återvinningsbara och förnyelsebara. En Blå Station- möbel ska 
förtjäna en plats på marknaden, detta innebär bland annat att 
designkvaliteten ska vara så hög att möbeln är attraktiv på marknaden en 
lång tid framöver. En möbel som man kan tycka om och använda hela livet 
behöver inte bytas ut, vilket i sig är positivt ur miljösynpunkt. Vi använder 
varsamt valda tillverkningstekniker och strävar efter att optimera våra 
transporter. Att alla våra möbler är tillverkade i Sverige gör att vi lättare kan 
kontrollera hela tillverkningsprocessen, från produktidé till kundleverans, och 
därmed underlätta för kunden att göra ett miljömedvetet val. 
 
 
Blå Station åtar sig att ständigt verka för miljöförbättrande åtgärder på alla 
nivåer inom företaget samt att aktivt försöka påverka våra leverantörer, 
kunder och andra samarbetspartners till en ökad miljömedvetenhet. 
 
Alla Blå Stations aktiviteter ska genomsyras av en miljömedvetenhet, vars nivå 
baseras på en avvägning mellan vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt 
möjligt och ekonomiskt rimligt. 
 
Blå Station ska följa rådande miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som 
företaget berörs av på aktuella marknader. Blå Station ska även i största 
möjliga mån förebygga utsläpp av miljöskadliga föroreningar. 
 
Blå Station ska eftersträva en miljöeffektivitet hos alla produkter och ska, på 
ett öppet och tydligt sätt, redovisa tillgänglig information angående en 
produkts miljöpåverkan.  
 
Blå Station ska, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart, 
minimera sin råvaruförbrukning, sina transporter och sin energiförbrukning. 
 
 
Blå Stations miljöpolicy speglar var vi befinner oss idag och vilka visioner vi har 
för framtiden. För att vi ständigt ska sätta upp nya mål att sträva mot 
reviderar och uppdaterar vi vår miljöpolicy kontinuerligt. För att säkerställa ett 
effektivt och välstrukturerat miljöarbete använder vi oss av ett 
miljöledningssystem enligt ISO14001. 
 

 

 

 

 

 


