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Vi gör det enkelt
att odla!
De senaste åren har inte liknat något vi tidigare varit med om.
Att vi lever i en föränderlig omvärld har vi nog alla märkt av på
ett eller annat sätt. Att då få sätta händerna i jorden, få känna
glädjen i att följa något som växer eller förundras över naturens
finurlighet ökar både vårt välbefinnande, håller stress borta och
minskar också vår oro.
Vi på Wexthuset är medvetna om att vi bidrar till konsumtion
vilket är något vi alla måste vara mer restriktiva med för att nå
upp till Parisavtalet. Därför är vi noggranna med våra val av leverantörer, vi arbetar aktivt med att öka medvetenheten kring våra
produkter, upplysa och utbilda våra kunder och arbeta med våra
leverantörer.
Genom att få våra kunder att göra genomtänkte val och inte handla impulsivt tror vi att den glädje och det välbefinnande som
odling skänker, både fysiskt och mentalt, leder till att våra kunder
mår bättre och tar bättre hand om sin närmiljö.
Det vill vi fortsätta bidra till!

Ledord ska visa
vägen
Kunskap, kvalitet och service. Det är vad vi på Wexthuset arbetar
och står för. Vi vågar påstå att våra ledord även leder oss i vårt hållbarhetsarbete, varje dag.
• Vi testar alla våra produkter för att få mesta möjliga
kunskap om dem och hur de ska användas för att på bästa
sätt vara hållbara i flera år.
• Vi erbjuder kvalitetsprodukter för odling och trädgård som
ska tålas att användas i många år. Att produkter är hållbara
är också hållbarhet!
• Vi erbjuder en personlig och tillgänglig kundtjänst och
i vår öppna Faktabank finns tusentals tips och
råd om odling och trädgård.

Wexthuset och de Globala Målen
Det finns tre dimensioner av hållbar utveckling. Ekonomisk, social och ekologisk. Vi har
relaterat vårt hållbarhetsarbete till följande av FN:s Agenda 2030 och de 17 Globala
Målen för hållbar utveckling:

Kunder (mål 12, 13, 15)
Hos oss ska det vara lätt att göra rätt! Vi uppmanar våra kunder att göra genomtänkta köp, uppmanar till återanvändning av produkterna och återvinning av förpackningar och varor på bästa
möjliga sätt. Genom vårt Odlingsbrev och våra tips och råd i vår Faktabank vill vi bland annat
inspirera och öka kunskapen om en hållbar odling och trädgård.

Leverantörer (mål 8, 12)
Vi strävar efter goda, långsiktiga, relationer med leverantörer som delar vår syn på hållbarhet
och som själva arbetar för att minska sitt ekologiska fotavtryck.
Att bedriva en e-handel är omöjligt utan våra leverantörer. Det är också i leverantörsledet som vi
ytterligare kan påverka vår inriktning som företag och ta ställning för hållbar utveckling.
Vi har sedan Wexthuset startade fokuserat på att erbjuda hållbara kvalitetsprodukter och därför
är våra leverantörer handplockade just utifrån detta. Det vore en omöjlighet för oss att ingå ett
samarbete med leverantörer som inte delar vår syn på hållbarhet och kvalitet. Och många leverantörer är fortfarande kvar, 20 år senare.
I och med att vi haft en fin utveckling och vuxit i storlek de senaste åren har också antalet leverantörer ökat. Detta är både väldigt roligt men också en utmaning. Därför har vi tagit fram checklistor och byggt upp en mötesstruktur att ha till hands när vi startar upp ett nytt
leverantörssamarbete.

Vi själva (mål 8)
Vi ska arbeta för att vara en trygg, jämlik och säker arbetsplats.
För oss är det självklart att tänka hållbarhetsmässigt när det gäller allt från val av kontorsinredning, där mycket är återbrukat eller så bygger vi själva, till minskad användning av engångsartiklar eller bara köpa in ekologiskt kaffe och te. Vi vill leva som vi lär.

Lager, drift och transport (mål 13)
Färsk statistik säger att det skickas 30% luft i paketen från e-handlare. Ett faktum som naturligtvis
är vansinnigt. Inte minst ur miljösynpunkt både vad gäller mängden utfyllnadsmaterial som krävs
för att skydda varorna i ett för stort paket, men också den större mängden utrymme som krävs
under transporten. Vi på Wexthuset har en nollvision att motverka onödig luft i transportleden
mot kund. Därför har vi varit aktiva i Hållbar E-handels arbetsgrupp ”Frakta Luft” som ledde till
att nya guidelines togs fram för att skapa förutsättningar för ökad hållbarhet kring frakter.
Vi klimatkompenserar alla våra frakter, även brev. Det görs med hjälp av FN certifierade
CDM-projekt (Clean Development Mechanism). För övriga transporter (brev och varubrev)
kompenserar vi genom att skänka motsvarande belopp till Världsnaturfondens arbete för
klimatet.
Vi tankar våra bilar med förnybar diesel HVO100 och vi undviker resor så långt det är möjligt. De
flesta möten sker digitalt och i de fall vi behöver resa med flyg så klimatkompenserar vi för dessa.

Produkter (mål 12, 13)
Vi vill ha ett sortiment som i mesta möjliga mån är hållbart. Vi vill att produkterna ska vara av god
kvalitet, hållbara och ha lång livslängd. Vi erbjuder reservdelar i de fall där det är möjligt. Vi säljer
inga kemikalier.

Under 2022 har vi bland annat kunnat:

• Erbjuda en torvfri trädgårdsjord.
• Tillsammans med vår leverantör tagit fram energieffektiva LED-lysrör till några av våra storsäljande växtlampor.
• Utökat vårt utbud av ekologiska fröer.
• Erbjuda vissa Fair Trade-certifierade produkter.
• Vi har tagit in nya ekologiska näringar specialanpassad för gödsling av olika växtslag som tomat,
citrus, grönsaker och krukväxter.

Lokaler (mål 7)
Vi arbetar för en effektiv energianvändning i våra lokaler och lager.
All el är miljömärkt med Bra Miljöval.

Våra samarbetspartners
”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något” är ett klokt talesätt som vi på Wexthuset har
som motto. Här är några av de samarbetspartners som vi arbetar med för att nå en mer hållbar framtid
Hållbar e-handel
Vi är stolta medlemmar i Hållbar e-handel, ett branschinitiativ och en organisation som arbetar med att hitta lösningar för ökad hållbarhet inom e-handeln genom kunskap, samverkan
och påverkansarbete.
Skillebyholms trädgårdsutbildning
Vi är medlemmar i ledningsgruppen för Skillebyholms trädgårdsmästarutbildning för att
därigenom också utbyta erfarenhet och kunskap.
Världsnaturfonden
Vi skänker överskott av vår försäljning av vissa produkter och klimatkompensrar för brev och
varubrev genom att skänka motsvarande belopp till Världsnaturfondens arbete för klimatet.
Lokal sponsring
Vi är stolta sponsorer av det lokala damlaget i fotboll i Enhörna IF

Några ord från vår vd
“Jag är mycket stolt över det hållbarhetsarbete vi jobbar med här på Wexthuset. Det är en viktig prioritering
och har så varit sedan företaget grundades för 20 år.
Förutom det naturliga att välja bra produkter, återanvända och packa optimalt för att minska paketens
volym är min ambition att sprida smarta och praktiska
tips för hållbar odling och trädgård. Att få våra kunder
att tänka till och upptäcka alla möjligheter som finns
och förhoppningsvis också i större utsträckning odla
mer hållbart.”
- Lena Ljunqvist, grundare och vd

