
 

Going Green! 
 
FFiirrsstt,,  wwee  aallll  sshhoouulldd  bbee  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  wwhhaatt  ““ggrreeeenn””  mmeeaannss..  BBeeiinngg  ggrreeeenn  
ssiiggnniiffiieess  tthhaatt  wwhhaatt  wwee  ddoo  ccaauusseess  lliittttllee  oorr  nnoo  ddiissrruuppttiioonn  ttoo  tthhee  
eennvviirroonnmmeenntt..  UUssiinngg  rreenneewwaabbllee  rreessoouurrcceess  aanndd  rreeccyycclliinngg  mmaatteerriiaallss  mmaakkee  
ffoorr  aa  ggrreeeenneerr  bbuussiinneessss..  IItt  aallssoo  iinnvvoollvveess  tthhee  aammoouunntt  ooff  cchheemmiiccaallss  wwee  
rreelleeaassee  iinnttoo  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  SSiimmppllyy  ppuutt,,  tthhee  ssaayyiinngg  ““ggooiinngg  GGrreeeenn””  
mmeeaannss  bbeeccoommiinngg  aaccttiivveellyy  iinntteerreesstteedd  iinn  ttaakkiinngg  ccaarree  ooff  oouurr  eennvviirroonnmmeenntt..    
  
FFoorr  ssoommee  ttiimmee  nnooww,,  TThheeBBuuss  hhaass  ttaakkeenn  sstteeppss  ttoowwaarrdd  ““ggooiinngg  GGrreeeenn..””  
MMaakkiinngg  eennvviirroonnmmeennttaallllyy  ffrriieennddllyy  ddeecciissiioonnss  hhaass  ffoouunndd  iittss  wwaayy  ttoo  tthhee  ttoopp  
ooff  oouurr  aaggeennddaa..    PPrroocceedduurreess  aanndd  pprraaccttiicceess  tthhaatt  aarree  ssttrriiccttllyy  ddeessiiggnneedd  ttoo  
ssaavviinngg  mmoonneeyy  wwiillll  aallwwaayyss  ttaakkee  aa  bbaacckk  sseeaatt  ttoo  rreessppoonnssiibbllee  aaccttiioonnss  aanndd  
““ddooiinngg  wwhhaatt  iiss  rriigghhtt  ffoorr  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt!!””    AAfftteerr  aallll,,  wwee  wwaanntt  oouurr  
cchhiillddrreenn  aanndd  ggrraannddcchhiillddrreenn  ttoo  eennjjooyy  tthhee  IIssllaannddss  jjuusstt  aass  wwee  ddiidd  wwhheenn  wwee  
wweerree  ggrroowwiinngg  uupp..    
  
DDiidd  yyoouu  kknnooww  TThheeBBuuss  rreeccyycclleess  eevveerryytthhiinngg  ffrroomm  ppaappeerr  ttoo  ppaaiinntt  tthhiinnnneerr??    
UUsseedd  mmeettaall  ppaarrttss,,  ttiirreess,,  bbaatttteerriieess,,  rreeffrriiggeerraanntt,,  ssoollvveennttss  ----  tthhee  lliisstt  ggooeess  
oonn  aanndd  oonn..  RReeccyycclliinngg  iiss  nnoott  oonnllyy  tthhee  rriigghhtt  tthhiinngg  ttoo  ddoo,,  bbuutt  iitt  aallssoo  mmaakkeess  
ffoorr  ggoooodd  bbuussiinneessss  pprraaccttiicceess..  UUsseedd  mmaatteerriiaallss  aarree  ssoorrtteedd,,  ssttoorreedd  aanndd  
rreemmoovveedd  iinn  aann  eeffffiicciieenntt  mmaannnneerr..  TThhiiss  pprroocceessss  kkeeeeppss  oouurr  wwoorrkk  ssppaacceess  
cclleeaann  aanndd  oorrddeerrllyy..  NNooww,,  tthhaatt’’ss  ssoommeetthhiinngg  wwee  aallll  ccaann  aapppprreecciiaattee!!    
  
TThhee  CCiittyy  ppllaacceess  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  ooff  eemmpphhaassiiss  oonn  ““ggooiinngg  
ggrreeeenn””..    SSiixxttyy  HHyybbrriidd  bbuusseess  wweerree  ppuurrcchhaasseedd  wwiitthh  aannootthheerr  
nniinneetteeeenn  oonn  tthheeiirr  wwaayy  eeaarrllyy  nneexxtt  yyeeaarr..  FFuuttuurree  bbuuss  
pprrooccuurreemmeennttss  wwiillll  iinnccoorrppoorraattee  ““CClleeaann  DDiieesseell””  eennggiinneess..  TThhiiss  nneeww  ““CClleeaann  
DDiieesseell””  eennggiinnee  tteecchhnnoollooggyy  iiss  nnootthhiinngg  sshhoorrtt  ooff  aammaazziinngg!!    SSoo,,  ccoommiinngg  
ssoooonn,,  wwee  sshhoouulldd  sseeee  eevveenn  mmoorree  eennvviirroonnmmeennttaallllyy  ffrriieennddllyy  bbuusseess  wwiitthh  
““cclleeaann””  eexxhhaauusstt  ssttaacckkss  rruunnnniinngg  tthhee  ssttrreeeettss  ooff  HHoonnoolluulluu..      
  
Natural resources,,  ssuucchh  aass  ““eenneerrggyy””  rreeqquuiirreess  oouurr  cclloossee  aatttteennttiioonn..    AAfftteerr  
aallll,,  TThheeBBuuss  ccoonnssuummee  tthhoouussaannddss  ooff  ggaalllloonnss  ooff  ddiieesseell  ffuueell  eeaacchh  ddaayy..  TToo  
nneegglleecctt  tthhiiss  aarreeaa  ooff  oouurr  bbuussiinneessss  wwoouulldd  nnoott  oonnllyy  bbee  ccoossttllyy,,  bbuutt  oouuttrriigghhtt  
iirrrreessppoonnssiibbllee..    TThheerreeffoorree,,  wwiitthh  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ffoorr  tthhee  bbrrooaadd  ssccooppee  ooff  
vveehhiiccllee  mmaaiinntteennaannccee,,  mmaaiinntteennaannccee  pprraaccttiicceess  aarree  ccoonnttiinnuuoouussllyy  bbeeiinngg  
rreevviieewweedd  aanndd  aaddjjuusstteedd  ttoo  eennssuurree  ffuueell  iiss  nnoott  wwaasstteedd  uunnnneecceessssaarriillyy..  OOuurr  
ssttaaffff  uusseess  sshhoorrtteerr  rrooaadd  tteesstt  rroouutteess,,  sshhoorrtteerr  eennggiinnee  iiddllee  ttiimmeess  iinn  tthhee  
sshhoopp  aanndd  ccoommpplliiaannccee  ttoo  oonn--ttiimmee  sscchheedduulleedd  mmaaiinntteennaannccee  iiss  aatt  tthhee  
ffoorreeffrroonntt  ooff  tthhee  vveehhiiccllee  mmaaiinntteennaannccee  pprrooggrraamm..    
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Water-based vehicle painting  ----  TThhee  mmoovvee  ttoo  wwaatteerrbboorrnnee  rreeffiinniisshh  
bbaasseeccooaatt  iiss  aann  eeffffeeccttiivvee  ssoolluuttiioonn  ffoorr  lloowweerriinngg  VVoollaattiillee  oorrggaanniicc  
ccoommppoouunnddss (VVOOCC))  eemmiissssiioonnss  aanndd  tthhuuss  iimmpprroovveess  aaiirr  qquuaalliittyy  aanndd  oouurr  
eennvviirroonnmmeenntt..  TThheeBBuuss  hhaass  ccoommmmiitttteedd  ttoo  aa  ffuullll  ssccaallee  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm  
wwiitthh  oouurr  ppaaiinntt  ssuupppplliieerr  aanndd  tthhrroouugghh  tthhiiss  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  tthhee  ffiirrsstt  sshhuuttttllee  
vveehhiiccllee  wwiillll  hhaavvee  bbeeeenn  ““wwaatteerr--bbaasseedd””  ppaaiinntteedd..  WWee  hhooppee  ttoo  aaccccoommpplliisshh  
ttwwoo  oobbjjeeccttiivveess  wwiitthh  tthhee  ttrraaiinniinngg  aanndd  sshhuuttttllee  vveehhiiccllee  ppaaiinnttiinngg  pprroojjeecctt..  
FFiirrsstt,,  ggeett  oouurr  BBooddyy  SShhoopp  ppeerrssoonnnneell  ttrraaiinneedd  aanndd  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  
wwaatteerrbboorrnnee  ppaaiinnttiinngg  ssyysstteemmss..  SSeeccoonndd,,  uussee  tthhee  sshhuuttttllee  vveehhiiccllee  aass  aa  
““tteesstt  bbeedd””  ffoorr  aappppeeaarraannccee  qquuaalliittyy  aanndd  pprroodduucctt  dduurraabbiilliittyy..  IIff  aallll  iiss  
ssuucccceessssffuull,,  tthhee  ppllaann  wwoouulldd  bbee  ttoo  sswwiittcchh  oouurr  bbuuss  ppaaiinnttiinngg  pprrooggrraamm  ttoo  
““wwaatteerr--bbaasseedd””  ppaaiinntt..    TThhiiss  wwoouulldd  eelliimmiinnaattee  aann  eessttiimmaatteedd  nniinnee  ggaalllloonnss  
ooff  ppeettrroolleeuumm--bbaasseedd  ssoollvveennttss  ffrroomm  tthhee  ppaaiinnttiinngg  pprroocceessss  ffoorr  eeaacchh  bbuuss  
ppaaiinntteedd  tthheerreeaafftteerr..  TThhiiss  vveennttuurree  ssaavveess  mmoonneeyy  aanndd  tthhee  oozzoonnee  llaayyeerr..     
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Parts cleaners utilizing petroleum solvents  ----YYoouu  gguueesssseedd  iitt!!    WWee  aarree  
nnooww  cchhaannggiinngg  oouutt  ppeettrroolleeuumm--bbaasseedd  ssoollvveenntt  ppaarrttss  cclleeaanneerrss  ffoorr  mmoorree  
eennvviirroonnmmeennttaallllyy  ffrriieennddllyy  ““wwaatteerr--bbaasseedd””  ppaarrttss  cclleeaanneerrss..    AAfftteerr  ssoommee  
eexxtteennssiivvee  pprroodduucctt  tteessttiinngg,,  wwee  ffoouunndd  wwaatteerr--bbaasseedd  ppaarrttss  cclleeaanneerrss  wwoorrkk  
jjuusstt  aass  wweellll  aass  tthhee  ssoollvveenntt--bbaasseedd  ppaarrttss  cclleeaanneerrss..  WWiitthh  tthhaatt  bbeeiinngg  ssaaiidd,,  
TThheeBBuuss  hhaass  mmaaddee  tthhee  ddeecciissiioonn  ttoo  ggoo  ““wwaatteerr--bbaasseedd””  ffoorr  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  
aallll  ppaarrttss  cclleeaanneerrss..  TThhiiss  pprroocceedduurraall  cchhaannggee  wwiillll  mmaakkee  ffoorr  aa  hheeaalltthhiieerr  
wwoorrkk  ssppaaccee,,  ssaavvee  tthhee  CCoommppaannyy  aa  ffeeww  ddoollllaarrss,,  aass  wweellll  aass  ffuurrtthheerr  
eemmpphhaassiizzee  oouurr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  ““ggooiinngg  GGrreeeenn””.. 
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TThhee  CCoommppaannyy  hhaass  sshhoowwnn  ttrreemmeennddoouuss  ffoorreessiigghhtt  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  bbyy  
ttaakkiinngg  ppoossiittiivvee  sstteeppss  iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  ggrreeeenn..  EEvveerryyoonnee  ccaann  sshhaarree  iinn  
tthhee  pprriiddee  ooff  kknnoowwiinngg  tthhaatt  TThheeBBuuss  rreeaallllyy  ddooeess  ccaarree  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee  iinn  oouurr  
ccoommppaannyy,,  ccoommmmuunniittyy  aanndd  tthheessee  pprreecciioouuss  IIssllaannddss  wwee  ccaallll  hhoommee..      
  
  

      


