Redegørelse CSR 2017 - CO2LIGHT
Hermed følger redegørelsen for CO2LIGHT A/S CSR-politik. Med
denne CSR-rapport vil vi være ambitiøse, men samtidig realistiske i vores målsætning.
Med udgangspunkt i FN’s bæredygtighedsmål har vi beskrevet
organisationens mål og ambitioner for fremtidens grønne
vækst. Med vidensdeling og gennemsigtighed håber vi at
inspirere både kunder og konkurrenter til at bevæge sig i en
endnu mere bæredygtig retning.
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Miljøerklæring CO2LIGHT
Enhver er ansvarlig for sine handlinger. En vigtig holdning hos CO2LIGHT, og det betyder,
at vi - som virksomhed, er fast besluttet på ikke blot at løfte vores opgave økonomisk
forsvarligt, men ligeledes drive forretning miljøetisk ansvarligt. I vores optik, tror vi på, at
selv en lille pære kan gøre en STOR forskel.

De vigtigste aspekter i vores CSR-strategi er:
•

Vi tjekker personligt forholdene for produktionsmedarbejderne i Kina.

•

Vi går ind for genbrug og genanvendelse. Derfor er vores emballering uden logo, så
det kan derfor genbruges. Ydermere er vores armaturer produceret således, at de
let kan adskilles og genanvendes.

•

Vi deltager aktivt i vores lokalmiljø, blandt andet til Aalborg Bæredygtighedsfestival,
samt indgår målrettet i lokale erhvervsnetværk (NBEN + NV9220 m.fl.)

•

Vi samarbejder også med andre grønne virksomheder samt Aalborg Universitet 		
og UCN for at skabe læringsrum for de studerende med både praktikophold og
projektsamarbejde. Dette samarbejde in house skal bygge bro mellem højere
uddannelser og erhvervsliv, og bidrage til læring/erfaring på begge sider.

Hos CO2LIGHT opfordrer vi vores kunder og samarbejdspartnere til at finde bæredygtige
løsninger. Derfor forpligter vi os til at forholde os kritisk til egen drift, og hele tiden søge
bæredygtige løsninger i overensstemmelse med vores værdigrundlag. Vi vil være en
løsningsorienteret, innovativ LED grossist, andre virksomheder, kan være stolte af at
arbejde sammen med.

Mål for fremtiden
Som en af landets førende LED- og videnshuse, ønsker vi, ligesom andre virksomheder
globalt, at gøre en aktiv indsats for en mere bæredygtig grøn fremtid. Det betyder, at vi
forholder os til FN’s bæredygtighedsmål anno 2015, hvor vi fokuserer på de udvalgte
punkter, der er særligt relevante for en virksomhed, som CO2LIGHT. Herunder fremgår 4
af de bæredygtighedsmål vi har særligt fokus på, samt en uddybning af vores ambition for
at imødekomme disse problematikker.
Bæredygtigt arbejdsmiljø og vækst

Hos CO2LIGHT er det vigtigt at have et godt arbejdsmiljø. Gennem årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) sikrer vi medarbejdernes følelse af meningsfuldhed og virke i
organisationen. Ydermere prioriterer vi i høj grad ordentlige forhold hos vores leverandører
i Kina. Mindst én gang årligt besøger repræsentanter fra bestyrelsen vores producenter,
hvor vi tjekker op på dagligdagen for medarbejderne, og gennemgår forholdene på
fabrikkerne, hvor de arbejder. Vi ønsker ikke at samarbejde med producenter, der ikke
følger konkrete etiske retningslinjer, som passer overens med CO2LIGHT’s.
Derudover bestræber vi os på at sikre fortsat vækst fremadrettet. Det gør vi blandt andet
ved at rekruttere de dygtigste kollegaer til virksomheden, og hele tiden være på forkant
med den bæredygtige udvikling i branchen.
Bæredygtigt forbrug og bortskaffelse

Vi er opmærksomme på, at den primære CO2-udledning opstår ved at fremstille
produkterne, så med nyeste teknologi og viden har vi stort fokus på bæredygtige
produkter. Derfor vil vi også fortsætte med at skærpe energieffektiviteten ved vores
lyskilder. Innovativ viden og grøn teknologi er effektive redskaber. I samarbejde med
Aalborg Universitet, har vi et projekt, hvor vi tester en maskine, der potentielt kan være
med til at reducere affaldet markant fra de installationer, som vores LED-produkter
erstatter. Denne glasrørsknuser eller ’tubecrusher’ vil muliggøre semiautomatisk
affaldssortering on-site, og kan give store miljøbesparelser på sigt.

Bæredygtigt samarbejde og innovation

Hos CO2LIGHT, har vi ambitioner om at være blandt de mest innovative i branchen,
hvorfor vi aktivt vil bidrage til at fremme en grønnere erhvervsomstilling. Det beror blandt
andet på et løbende samarbejde med Aalborg Universitet (AAU). Dette samarbejde
omhandler vidensdeling med fokus på overordnet bæredygtighed i samfundet. Hvis vi
nogensinde skal blive uafhængige af fossile brændsler fra 2050, så er det en forudsætning, at det samlede energiforbrug bliver så lavt som muligt, og for at komme hertil skal vi
turde tænke nye veje og innovative løsninger. Vi vil altid være en ansvarlig del af denne
omstilling.
Bæredygtigt byliv og kultur

CO2LIGHT ønsker at være en del af et mere bæredygtigt lokalmiljø. Derfor er vi involveret
i projekter, som eks. CloudCity i Aalborg, der blandt andet skal gøre byrummet til en endnu
større æstetisk oplevelse for borgerne, uden at det bliver på bekostning af miljøet.
Derudover deltager vi aktivt i lokale arrangementer og erhvervsnetværk, hvis vigtigste
opgave og fokus er at fremme grøn og bæredygtig erhvervsomstilling på tværs af
brancher. Vi har de seneste fire år deltaget i Aalborg Bæredygtighedsfestival, hvor vi
fortæller byens borgere og andre besøgende om, hvilken betydning effektiv belysning har
for både energiforbruget, miljøet og pengepungen. I vores optik er informationsdeling og
grønt engagement motiverende og vigtige pejlepunkter for vores eksistens og forretning.

