
Vårt samfunnsansvar 



Ett skritt foran 

Hvis vi skal kunne være det avgjørende skrittet foran våre konkurrenter må vi alltid være 

villig til å oppdatere oss og være åpen for nye teknologier og endringer i markedene.  

 

Dette gjenspeiles også i våre verdier: 

 

Kunnskapsrik 

Endringer i markedene krever økt kompetanse. Organisasjonen har behov for  

kontinuerlig å utvikle både bredde og spisskompetanse innenfor våre områder.  

Vi er en kunnskapsdrevet organisasjon. 

 

Pålitelig 

Våre kunder, deltakere og samarbeidspartnere skal se på våre ansatte og Eskoleia  

som en pålitelig og seriøs samarbeidspartner og leverandør. 

 

Endringsvillig 

Fremtiden må møtes med en offensiv holdning. Som organisasjon må vi tilpasse oss 

markedene vi opererer i kontinuerlig. Endringsvillighet må gjenspeiles i den enkelte  

ansatte og organisasjonen som helhet. 

VISJON OG VERDIER 



Vi er en arbeidsinkluderingsbedrift, så samfunnsansvaret ligger på et vis i ryggmargen 

vår. For å konkretisere mer, konsentrerer vi oss om fire av FNs 17 bærekraftsmål, som  

vi tenker er spesielt relevante for vår bedrift: 

 

4) God utdanning 

Vi tilpasser fagopplæring til den enkeltes behov, og er godkjent lærebedrift i 15  

forskjellige yrkesfag. Området fagopplæring er et satsningsområde i bedriften også  

for fremtiden, og vi vil søke godkjenning i flere yrkesfag. Fagutdanning gis som et  

tilbud til både ansatte og de vi har på tiltak via Nav. 

 

8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

Gjennom vår hovedoppgave arbeidsinkludering, jobber vi med å få så mange som  

mulig av de som står utenfor ordinært arbeidsliv, tilbake i lønnet arbeid eller utdanning. 

Ved å gi mennesker et annet lønnsgrunnlag, vil vi kunne bidra til å øke levestandard/

levevilkår for de som tjener minst i samfunnet. 

 

9) Industri, innovasjon og infrastruktur 

Vi jobber kontinuerlig for å få en mer miljøvennlig og effektiv produksjon, og vil  

stadig tilstrebe optimale produksjonsprosesser som setter minst mulig fotavtrykk. 

 

12) Ansvarlig forbruk og produksjon 

I Eskoleia stål produserer vi oppbevaringsløsninger med lang levetid, og god kvalitet.  

Alle våre produkter lar seg resirkulere opp til 100%, de er produsert i Norge nært  

våre primærmarkeder, og vår produksjon gir minimalt med utslipp til luft/vann. I  

tillegg brukes pulverlakk som ikke inneholder løsemidler, og regnes som det mest  

miljøvennlige alternativet. 

BÆREKRAFT 



Som ansvarlig bedrift og en av de ledende produsentene av oppbevaringsløsninger  

i stål til industri, privat og offentlig sektor i Norge, har vi et ansvar for å være bevisst  

I vår miljøpolitikk. Dette gjelder så vel valg av råvarer som interne prosesser og  

produksjonsmetoder. 

 

Eskoleia AS skal til enhver tid sørge for å være oppdatert med hensyn til å oppfylle 

myndighetenes retningslinjer for å verne om miljøet. Produksjon og distribusjon skal  

Foregå på en måte som gir minimal sløsing med råvarer og utslipp av skadelige stoffer.  

Vårt mål er at virksomheten ikke skal forårsake skade på personer, materiell, fast  

eiendom eller på det ytre miljø. 

 

Pr. i dag har vi: 

 

 ISO 9001:2015 

 ISO 14001:2015 

 Svensk Möbelfakta 

 Grønt Punkt 

 Svenska Förpacknings & Tidnings Insamlingen (FTI) 

 SundaHus 

 10 års garanti mot produksjonsfeil på egenproduserte stålprodukter 

 Reservedeler tilgjengelig inntil 5 år fra salgsdato 

MILJØ / SERTIFISERING 

Eskoleia AS // Lensmann Jahnsens veg 39, 2211 Kongsvinger // Tlf.: 919 10 821 //  www.eskoleia.no // ordre@eskoleia.no 


