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Fionia Parket er en virksomhed, der udøver stor grad af samfundsansvar overfor medarbejdere, miljø, klima og 
leverandører. Det handler om bæredygtighed - altså om vor virksomheds aktiviteter kan bære sig selv. Det 
gælder den økonomiske bæredygtighed, såvel som de konsekvenser virksomhedens drift har på omverdenen.
Vi har derfor formuleret en CSR-strategi, der skal hjælpe os til løbende at have fokus på vores samfundsansvar. 
Samfundsansvar er et stort bredt emne, der samtidig er dynamisk. Det kræver derfor, at man af og til justere 
sin strategi på området og sætter sig nogle mål og delmål samt vedtager en handlingsplan for i dagligdagen 
lettere kan arbejde for at nå de opsatte mål. 

KLIMA  
Fionia Parket støtter bæredygtigt skovbrug, og vi arbejder på at fremme salget af trægulve produceret af FSC® 
- og PEFC certificeret træ. Vi vil arbejde for at udvikle og udvide sortimentet af certificerede trægulve. 
FSC certificering betyder, at skoven, hvor råtræet kommer fra, er blevet uafhængigt kontrolleret og 
evalueret i forhold til legalitet, bæredygtighed samt miljømæssige, sociale og økonomiske principper 
defineret af Forest Stewardship Council ® (se under links). 
PEFC certificering betyder, at skoven, hvor råtræet kommer fra, er blevet uafhængigt kontrolleret og 
evalueret i forhold til bæredygtighed defineret af Pan European Forest Certification (se under links). 
Det kan i nogle lande være vanskeligt eller umuligt at skaffe FSC ®-certificeret træ, men Fionia Parket vil 
ved hjælp af Good Supplier Program altid sikre sig, at træet er legalt skovet, og at produktionen foregår 
etisk rigtigt f.eks. uden brug af børnearbejde og med de optimale forhold for de ansatte f.eks. med brug 
af basalt sikkerhedsudstyr som høreværn, sikkerhedssko, beskyttelsesbriller og masker. Fionia Parket vil 
aktivt deltage i løbende forbedringer af produktionsforholdene blandt andet med henblik på maksimal 
sikkerhed på fabrikken. Fionia Parket vil arbejde på, at vore kunder får øget kendskab til certificeringernes 
indhold samt forståelse for certificeringernes betydning. 

ETIK 
Fionia Parket accepterer ikke forhold hos producenterne, der indebærer brud på FN’s menneskerettigheder 
eller andre uetiske forhold som f.eks. børnearbejde. Fionia Parket optræder altid professionelt med klare regler 
for personlig adfærd og respekt for love og regler. Vi hverken tager i mod eller giver gave eller bestikkelse. 
Vi tager afstand fra alle former for korruption og uretmæssige tiltag. Vi vil altid opretholde en sund, etisk og 
moralsk profil overfor medarbejdere, kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser.

MILJØ  
Fionia Parket overholder relevant miljølovgivning og myndighedskrav, og hvor det er muligt, bestræber vi os 
på at overgå de stillede krav. 
Fionia Parket arbejder på at forbedre miljøet ved:

• at dele og udbrede viden om bærerdygtigt byggeri.
• at markedsføre FSC ® og PEFC certificerede trægulve.
• at markedsføre miljøvenlige hjælpematerialer såsom lim, olie og underlag.
• at forbedre vore produkter, så de er til mindst mulig skade for mennesker og miljø.
• at markedsføre
• at støtte lovgivningen til bekæmpelse af ulovligt træ.
• at støtte foreningen ”plant et træ” (se under links)
• at støtte foreningen ”Green Building Council Denmark” (se under links)
• at påvirke vore leverandører til øget anvendelse af certificeret træ og forbedring af miljøforhold.
• at rådgive vore kunder om fordelene ved anvendelse af certificerede trægulve.
• at reducere elforbruget og anvende grøn strøm.
• at reducere den miljømæssige belastning af varmeforbruget ved at anvende fjernvarme.
• at sortere affaldet og reducere affaldsmængden.
• at anvende genopladelige batterier, elspare pærer, FSC ® certificeret papir og rengøringsmidler med 

svanemærke.
• at oliere vore gulve med naturlig olie uden opløsningsmidler.
• at anvende toiletter med spareskyld og opvaskemaskine med spareprogram.

CSR - STRATEGI
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SOCIAL ANSVARLIGHED  
Åbenhed er et vigtigt kendetegn for vores virksomhedskultur. Vi er åbne, forudsigelige og pålidelige, og 
vi betragter disse værdier som grundstenen for at skabe social ansvarlighed. Fionia Parket overholder 
arbejdsmiljøreglerne for fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og hvor det er muligt, bestræber vi os på at overgå de 
stillede krav. 

Fionia Parket arbejder på at forbedre arbejdsmiljøet ved:
• 1 gang om året at afholde MUS-samtaler og gennemgang af APVer.
• at alle skriveborde er hæve-/sænkeborde, og kontorstolene er særligt ergonomiske.
• at reducere støjniveauet på arbejdspladsen.
• at tilbyde ansatte relevante kurser og efteruddannelse.
• at styrke sammenholdet på arbejdspladsen ved at holde en årlig julefrokost og personaleudflugt.
• at have en ajourført personalehåndbog.
• at arbejde på, at trivselspolitikken implementeres og overholdes.

TRIVSELSPOLITIK  
Fionia Parket satser på langsigtede ansættelsesforhold, og tilbyder derfor medarbejderne mulighed for at 
udvikle sig i deres arbejde. Virksomheden består af de medarbejdere, der dagligt udfører deres arbejde, og 
de enkelte medarbejdere har derfor stor indflydelse på virksomhedskulturen. Alle medarbejdere skal bidrage 
til at skabe og opretholde en arbejdsplads, hvor omgangstone og adfærd overfor kollegaerne er positiv og 
respektfuld. 

Anerkendelse og respekt
• Anerkend dine kollegaers erfaring og viden.
• Respekter dine kollegaers køn, religion, udseende, sprog og personlighed.
• Respekter de beslutninger ledelsen træffer.
• Ros, når det er fortjent.

Tryghed og motivation
• Overhold aftaler og fortrolighed.
• Sørg for god stemning.
• Behandl generelt andre, som du selv ønsker at blive behandlet.
• Bagtal ikke kollegaer eller ledelsen.
• Lederen skal være synlig, tilgængelig og nærværende.
• Tag ansvar for egne opgaver og giv ikke ”aben” videre.
• Søg ikke blot svar på problemer men lær og forstå, så du i fremtiden selv kan løse opgav erne.

Kommunikation
• Kommunikationen skal være ærlig, åben og direkte.
• Tal høvisk uden brug af bandeord.
• Tænk før du taler.
• Tilpas sprog og toneleje, så du ikke genere andre. Dette gælder også for de tempera mentsfulde og under 

arbejdspres.
• Mobning, øgenavne og sarkasme accepteres ikke.
• Vær høflig og imødekommende.

Opsummering  
Når du køber trægulve hos Fionia Parket, er vi sammen om at gøre noget for den  
natur, de mennesker og det samfund, vi omgiver os med. Vi skal tage ansvar for verden omkring os, og det 
helt rigtige for os er, at styrke vores miljømæssige og sociale indsats, og derved indirekte også din. Lad os 
sammen gøre en indsats for, at verden bliver bedre.
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