
 

Clemondo och Helsingborgs stad tar ansvar för klimatet tillsammans. 

Med omtanke om människa och miljö så tar nu Clemondo ytterligare ett steg i vår vision mot 
nollbarhet. Nollbarhet innebär att Clemondo år 2030 ska ha noll utsläpp till mark, vatten och luft, 
under tillverkning, transport och användande. Vi ska även ha noll påverkan på arbetsmiljön. 
Nollbarhet innebär inte bara om hur vi uppnår det i vår egen verksamhet men även hos våra 
kunder. Genom att ingå ett klimatavtal med Helsingborgs stad kan vi tillsammans samarbeta för 
en renare värld. 

Undertecknandet av detta klimatavtal innebär ytterligare åtaganden för klimatet. Vi är överens om att vi 

måste samarbeta för att komma framåt i klimatfrågan. Målet är att garantera engagemang för klimatet och 

därmed kommande generationers livskvalitet med målet att göra åtaganden som är genomförbara och 

som minskar CO2-utsläppen. 

”Clemondo har antagit viktiga åtaganden i sitt klimatavtal. Åtaganden som bidrar till Helsingborgs mål om 

klimatneutralitet. Konsumtion och transporter är två områden där samarbete mellan flera aktörer krävs för 

att nå framgång och vi är glada för att ha Clemondo med i arbetet”, säger Henrik Frindberg, miljödirektör 

Helsingborgs stad. 

”Vi kommer genom detta klimatavtal att tillsammans med Helsingborgs stad aktivt jobba för att ge våra 

barn och barnbarn en framtid. Avtalet innebär bland annat att kartlägga klimatpåverkan från våra egna 

varor, transporter och tjänster, hur vi kan energieffektivisera vår verksamhet samt hur vi informerar och 

utbildar inte bara vår egen personal utan även våra kunder. För oss handlar det om omtanke om 

människa och miljö så det var en självklarhet att ingå detta avtal. Vi brinner för att göra skillnad på riktigt 

och därför ser vi fram emot att tillsammans kunna bidra till en bättre värld,” säger Jesper Svensson, VD på 

Clemondo. 
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