Kaxholmen 2021-03-10

Miljöpolicy för Swedish Animal Aid
(English translation below)
Det kan tyckas lite konstigt att en liten ideell förening skriver en miljöpolicy. För oss
är det dock viktigt att lyfta fram miljön, särskilt som våra huvudmål är återvinning av
både foder och kläder/saker till fattiga familjer.
Detta är den första upplagan, vi hoppas kunna skriva till mer allteftersom.
Vårt yttersta mål är att få med våra samarbetspartners i Rumänien i ett mer
medvetet miljöarbete.
Mallen vi använder är hämtad från https://www.sverigesmiljomal.se
Transporter i Sverige:
Vi har år 2021 inköpt en mer miljövänlig dieselbil, klass 5, för transporter när behovet
av större utrymme föreligger. I övrigt kör vi nästan ny privatbil.
1. När vi kör insamlings- rundor försöker vi ta med så mycket last som vi kan för
att på så vis hålla nere antal körningar.
2. Aldrig tomgångskörning.
3. Vi har som mål att köra “mjukt”- Eco och sparsamt.
4. Bilarna tvättas i godkänd tvätthall.
5. Däcken underhålls med rätt lufttryck och ett mål är att köpa “lättrullade” däck
till bilarna. Privatbilen har dubbfria däck.
Transport till Rumänien:
Transportföretaget vi använder:
SC Grigoriu-P SRL Strada Principală, Oncești, Rumänien. Har i huvudsak nya
trailers som körs till Sverige. Mål: Få information om deras miljöpolicy.
1. Transporten kommer från Rumänien med last till Torsvik, Industriområde
utanför Jönköping.

2. Transporten kommer därefter till oss för ny lastning av våra pallar på vägen
tillbaka till Rumänien.
3. För lastning får vi låna lagrets gemensamma dieseltruck.
(Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Hav i
balans, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och
vattendrag)
Transporter i Rumänien vid kastreringskampanjer:
Den kalla årstiden göras alla kastreringar på de kliniker som våra veterinärer äger.
Den varma årstiden kör veterinärerna ut till olika byar där befolkningen kan komma
till kastreringskampanjer till fots.
Mål: Att skriva en gemensam miljöpolicy gällande verksamheten.
El- och energi:
Lagret har inte el/värme. Kontorsarbete bedrivs i ordförandens hem.
Packning:
Vi använder sträckfilm och silvertejp vid packning av pallar. Vi försöker att packa
effektivt och noga så att allt utrymme i pallen fylls.
1. Lastpallar är återvinning från de sponsorer vi har.
2. Kartongerna är återvinning från de sponsorer vi har.
3. Vi skickar alla plastsäckar, plastpåsar samt papperspåsar som är hela i pallen
för att de ska kunna återanvändas i Rumänien.
Avfall:
Vi sorterar plast, kartong, glas, teknik m.m. under packningen. Allt utsorterat samlas
ihop och körs till kommunens återvinningscentral.

Våra mål framåt:
1. Vårt yttersta mål är att få med våra samarbetspartners i Rumänien i ett mer
medvetet miljöarbete.
2. Få information om det rumänska transportföretaget och om deras miljöpolicy.
3. Kontinuerligt arbeta för att minska utsläpp i samband med resor och
transporter. Vi kan göra många små saker som i längden påverkar miljön.
4. Föregå med gott exempel i våra nätverk, inför våra givare och uppmuntra till
ökat miljötänk.
5. Skriva en gemensam miljöpolicy gällande kastreringskampanjer.
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English:
Translated by https://www.translator.eu/svenska/engelska/oversattning/

Environmental policy for Swedish Animal Aid
It may seem a little strange that a small nonprofit is writing an environmental policy.
For us, however, it is important to highlight the environment, especially as one of our
main objectives is recycling.
This is the first edition, we hope to write more as we go along.
Our ultimate goal is to include our partners in Romania in a more conscious
environmental work.
The template we use is taken from https://www.sverigesmiljomal.se
Transport in Sweden:
In 2021, we have purchased a more environmentally friendly diesel car for transport
when there is a need for more space. Otherwise, we almost drive a new private car.
1. When we run fundraising rounds, we try to bring as much load as we can to
keep the number of runs down.
2. Never idling.
3. Our goal is to drive "softly" and sparingly.
4. The cars are washed in an approved washroom.
5. The tires are maintained with the right air pressure and one goal is to buy
"easy-to-roll" tires for the cars. The private car has stud-free tires.
Transport to Romania:
The carrier we use:
SC Grigoriu-P SRL Strada Principală, Oncești, Romania. Mainly has new trailers that
run to Sweden. Goal: Get information about their environmental policy.
1. The transport comes from Romania with cargo to Torsvik, Industrial Area
outside Jönköping.
2. The transport then comes to us for new loading of our pallets on the way back
to Romania.
3. For loading, we get to borrow the warehouse's common diesel truck.
(E.g. environmental targets affected: Generational target, Limited climate impact,
Sea in balance, Fresh air, Only natural acidification, No eutrophication, Living lakes
and watercourses)

Transport in Romania in castration campaigns:
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The cold season is done all castrations at the clinics that our veterinarians own. In
the warm season, veterinarians drive out to different villages where the population
can come to castration campaigns on foot.
Goal: To write a common environmental policy regarding the business.
Electricity and energy:
The warehouse does not have electricity/heat. Office work is carried out in the
chairman's home.
Packing:
We use stretch film and duct tape when packing pallets. We try to pack efficiently
and carefully so that all the space in the pallet is filled.
1. Pallets are recycling from the sponsors we have.
2. The boxes are recycled from the sponsors we have.
3. We send all plastic bags, plastic bags and paper bags that are whole in the
pallet so that they can be reused in Romania.
Waste:
We sort plastic, cardboard, glass, technology, etc.m. during packing. Everything
sorted out is collected and driven to the municipality's recycling centre.
Our goals going forward:
Our ultimate goal is to include our partners in Romania in a more conscious
environmental work.
1. Get information about the Romanian carrier and their environmental policy.
2. Continuously work to reduce emissions in connection with travel and
transport.
3. We can do many small things that in the long run affect the environment.
4. Set an example in our networks, introduce our donors and encourage
increased environmental thinking.
5. Write a common environmental policy regarding castration campaigns.
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