Bixias policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Vi leder utvecklingen av en förnybar elmarknad för ett hållbart samhälle.
Tillsammans med våra kunder, producenter, ägare, medarbetare och partners skapar vi en hållbar
framtid med närproducerad el från förnybara energikällor.
För att uppnå våra målsättningar inom ekonomi, marknad, miljö, produktivitet, innovation och
medarbetare arbetar vi integrerat med kvalitet, miljö och arbetsmiljö i vår verksamhet.
Innovativa - för miljö och människor
Vi tänker nytt och skapar förändring för att ställa om och skapa en hållbar framtid tillsammans.
Vi vet att fler företag och privatpersoner vill ta ett eget klimatansvar och bli sina egna elproducenter.
Därför utvecklar vi våra produkter och tjänster så att allt fler får möjlighet till egen förnybar
elproduktion.
Framtiden kräver nya lösningar och genom att utveckla medarbetarnas kompetens och engagemang,
samt systematiskt ta vara på synpunkter från medarbetare, kunder och samarbetspartners, hittar vi
bättre lösningar som utvecklar och förbättrar vår verksamhet och skapar nya affärer.
Ansvarstagande – vi lever som vi lär
För oss är det självklart att följa de lagar och krav som ställs på oss, och det är viktigt att vår
verksamhet är transparent eftersom vi påverkar både miljö och människor. Vi ansvarar för högsta
möjliga kvalitet i alla lägen, och arbetar förebyggande och långsiktigt med att minska vår påverkan på
miljön och klimatet.
Vi engagerar oss aktivt och kontinuerligt i att förebygga ohälsa och olycksfall genom att följa upp och
åtgärda brister i den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön.
Tillsammans - lokalt och globalt
Närhet och personlig service är viktigt för våra kunder och därför viktigt för oss, så vi finns nära våra
kunder med lokala kontor hos våra ägarbolag runt om i Sverige.
Vi arbetar för att få människor intresserade av närproducerad el och medvetna om behovet av
omställning till 100 procent förnybar el, som gör verklig skillnad för klimatet. Med hjälp av
förändrade elvanor och mer närproducerad, förnybar el kan vi tillsammans ställa om och tillgodose
framtida generationers behov.
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