
Bixias policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 
 

Vi leder utvecklingen mot en förnybar elmarknad och ett hållbart samhälle! 
 Tillsammans med våra kunder, producenter, ägare, medarbetare och samarbetspartners skapar vi en 
hållbar framtid med närproducerad el från förnybara energikällor. Vårt arbete utgår från våra 
kärnvärden: innovativa, ansvarstagande och tillsammans. 

 

Kvalitet: Innovativa  

Vi vill erbjuda våra kunder attraktiva produkter som vi är stolta över. För oss är det självklart att följa 
de lagar och krav som ställs på oss. Vår verksamhet ska vara transparent, eftersom vi påverkar både 
miljö och människor. Genom närhet och personlig service samlar vi systematiskt in synpunkter från 
kunder och samarbetspartners.

Tillsammans med dem hittar vi innovativa lösningar som utvecklar och förbättrar vår verksamhet.  

Miljö: Ansvarstagande 

Vi arbetar förebyggande och långsiktigt med att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Det gör vi 
genom att utveckla våra produkter och tjänster så att fler får möjlighet till egen förnybar 
elproduktion. Vi är ansvarstagande genom att både öka människors intresse för närproducerad el 
och deras medvetenhet om behovet av omställningen till 100 procent förnybar el. På så sätt gör vi 
skillnad för klimatet. Vi tänker också nytt och skapar förändring för att ställa om till en hållbar 
framtid. Genom förändrade elvanor, förnybar energi och mer närproducerad el kan vi tillsammans 
ställa om och tillgodose framtida generationers behov. 

Arbetsmiljö: Tillsammans 

I alla beslut vi tar, och aktiviteter vi genomför, finns en omtanke om vår gemensamma arbetsmiljö, 
säkerhet och hälsa. Vi skapar medvetenhet i dessa frågor samt följer upp och åtgärdar brister i den 
fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud utför 
arbetsmiljöarbetet tillsammans och engagerar sig aktivt för att kontinuerligt förebygga ohälsa och 
olycksfall. Alla medarbetare ska trivas och få möjligheter till utveckling och friskvård. Vi accepterar 
ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats, och vi arbetar aktivt med mångfalds- 
och likabehandlingsfrågor. 
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