Rent praktiskt – hur går det till?
1 Anmälan
Kontakta Miljö- och Hälsoskyddskontoret eller Miljöstrategen så hjälper vi dig att komma igång. Kontaktinfo finns på baksidan.

2 Eget arbete
Miljöansvarig hos er arbetar med Miljödiplomeringen. Det är viktigt
att ledning och alla medarbetare engageras.

Kontakta oss – och börja i dag!
Välkommen att kontakta någon av oss och kom igång med din Miljödiplomering.
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3 Revision
När allt är klart är det dags för ”examen”. Vår revisor går igenom så
att alla krav är uppfyllda.

4 Diplomutdelning
Sker oftast i Rådhuset i Jönköping under högtidliga former.
Diplom och tårta är en fin tradition.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Jönköpings kommun, 55189 Jönköping
Tfn 036-10 50 00. www.jonkoping.se

En viktig skillnad mellan
ditt företag och andra

Gör världen lite grönare
Det finns närmare 100 Miljödiplomerade företag och organisationer i
Jönköpings kommun. Tillsammans gör de skillnad för miljön i dag och för
kommande generationer. De visar omtanke och ansvar. Du är också välkommen
att jobba för en grönare värld. Miljödiplomering är ett första och enkelt steg.

Enkelt och engagerande

Prisvärt

För att bli Miljödiplomerad ska du skapa dokumenterade rutiner
och regler. Ett relativt litet jobb som gör stor nytta. Och tänk på
att medarbetare i ett Miljödiplomerat företag ofta känner mer
stolthet över sin arbetsplats.

Miljödiplomering är en enklare version av mer omfattande
ISO 14001 och EMAS. Därför kostar det också lite mindre att
diplomera företaget. Vill ni sedan gå vidare med ISO eller EMAS
är grunden redan lagd.

Aktiebolaget
Grönt & Skönt

Allt om diplomeringen
Tungt vägande
Med Miljödiplomering blir livet också lite enklare. Exempelvis i en
upphandling där du får frågan om vilket miljöansvar ni tar.
Du får en klar fördel jämfört med de som inte är Miljödiplomerade.

Sök Miljödiplomering på www.jonkoping.se. Här finns
fördjupad information om hur det går till. När du sedan jobbar
med diplomeringen finns också allt material och alla länkar
du behöver här. Vilka av dina kollegor och konkurrenter har
Miljödiplomerat sig? Titta på sidan, och se till så att även ditt
företag eller din organisation kommer med.

