Hållbarhetspolicy
Sphinxly inser att vi som företag har ett viktigt ansvar för vår miljö och vår
gemensamma framtid. Därför har vi beslutat att aktivt göra val gällande
vår organisation med hållbarhet som ett uttalat krav.

Övergripande idé
Sphinxly gör val av underleverantörer, inköp, transporter och baserat på dess påverkan på miljön.
Vi uppmuntrar även ett miljömedvetet beteende internt hos våra medarbetare, och arbetar med utvärdering
och förädling av detta löpande.
Exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi kräver att våra datahallar deklarerar och visar på hur de aktivt kompenserar för den
energiförbrukning som våra kunder använder. Vi väljer de mest miljövänliga alternativen.
Vi samkör drift av kunder på gemensamma servrar för att uppnå en effektivare drift både
ekonomiskt och ur miljöhänsyn åt våra kunder.
Vi uppmuntrar medarbetare att köpa ekologiskt i de fall det är möjligt.
Vi erbjuder våra medarbetare möjlighet att arbeta hemifrån.
Vi uppmuntrar medarbetare att åka kommunalt och välja mer miljövänliga alternativ för transport när det är
möjligt (exempelvis cykel eller kommunal kommunikation istället för bil, gå eller el-scooter istället för taxi).
Vid inköp av kontorsmateriel försöka att undvika onödiga plastprodukter och emballage samt att köpa från
samarbetspartners och leverantörer lokalt närvarande för att undvika miljöpåverkande transporter.
Vi genomför aktivt program internt där vi mäter och utvärderar våra medarbetares klimatpåverkan med hjälp av
3:e partsverktyg. Detta för att lyfta frågan för att engagera våra medarbetare professionellt och privat.
Vi ersätter löpande ljuskällor med energisparande alternativ.
Vi försöker att inte vara beroende av engångsprodukter (som exempelvis pappersmuggar och engångsartiklar)
Ljuskällor, datorer, skärmar och andra energikrävande apparater ska stängas av eller sättas i ”stand by” mode
över lediga dagar och under kvällstid då kontoret är stängt (i de fall detta är möjligt).

Vision
Sphinxly vill ha en positiv miljöpåverkan i de fall då detta är möjligt, men åtminstone välja de mest miljövänliga alternativ
som finns att tillgå vid varje enskild upphandling som lever upp till våra övriga krav på tjänsten/produkten.
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