Miljöpolicy
LEJA gruppen är samlingsbegreppet för koncernens verksamhetsbolag. I gruppen ingår LEJA Schakt
och Transport AB, LEJA Entreprenad AB och LEJA Åkeri AB.
LEJA Schakt och Transport AB, bedriver förmedling av alla inom bygg- och anläggningssektorn
förekommande transportfordon och entreprenadmaskiner till våra kunder. Vi utför även anläggningsoch underhållsarbeten i egen regi eller tillsammans med LEJA Entreprenad AB. Utöver ovanstående
tjänster tillhandahåller vi även insatsvaror till anläggningssektorn, t ex sten, grus, asfalt och jord.
Vidare ombesörjer vi schakt och borttransport av råmaterial och schaktmassor till återvinning eller
deponi.
LEJA Entreprenad AB bedriver olika former av markentreprenadarbeten, vissa i samarbete med LEJA
Schakt och Transport AB. Kunderna utgörs utöver den professionella sektorn även av privatpersoner.
Det gemensamma för entreprenaderna är att vi levererar färdiga lösningar till kund, t ex husgrunder,
vägbyggnationer, ledningsschakter, pooler men även underhållsarbeten, t ex vägunderhåll,
grönyteskötsel, snöröjning och halkbekämpning.
Leja Åkeri AB är koncernens eget åkeri. Åkeriet bedriver distributionsverksamhet med både kranbilar
och distributionsbilar.
LEJA gruppen ansvarar för effekterna av våra beslut och aktiviteter som påverkar vår externa miljö.
Miljöpolicyns syfte är att beskriva och etablera en gemensam syn inom LEJA gruppen och bland våra
leverantörer på hur vi påverkar miljön samt hur vi hanterar miljöfrågorna.
LEJA gruppens miljöarbete ska vara en del i arbetet för ett uthålligt samhälle och samtidigt bidra till
en bättre lönsamhet och ett starkt varumärke.
För att uppnå detta ska vi,
 arbeta för att reducera vår bränsleförbrukning,
 i all verksamhet efterleva gällande lagar, förordningar samt andra samhällskrav,
 i första hand välja leverantörer som uppfyller våra miljökrav och aktivt arbetar för att minska
sin påverkan på miljön,
 där det går, välja insatsvaror och maskiner med så liten miljöpåverkan som möjligt,
 genom utbildning och påverkan av vår personal uppnå en högre kunskap och medvetenhet,
 arbeta med ständiga förbättringar.
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