
2012-04-24 

C:\Users\perbo\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LS2DPLQN\Miljöpolicy - bearbetad HAu SOK 
2012-03-05 Antagen 2012-04-16.docx

Miljöpolicy – AB Ronnebyhus 
Miljöpolicyn är ett centralt dokument som utgör grunden och inriktningen för Ronnebyhus 
miljöarbete. Den fokuserar främst på de områden där Ronnebyhus påverkar miljön mest. Som 
kommunens bostadsföretag har Ronnebyhus ett särskilt ansvar för miljön. Därför ska arbetet med 
att minska miljöpåverkan ständigt förbättras i det dagliga arbetet på alla nivåer. Vår 
målmedvetna satsning på miljö är en investering i förtroende hos nuvarande och blivande 
hyresgäster och bidrar till ökad lönsamhet genom att vidtagna åtgärder prövas under 
affärsmässiga former. Utveckling av miljöanpassade bostadsområden ska bedrivas genom: 

1. Att förankra, utbilda och motivera personal och boende i miljöfrågor och visa vårt
miljöarbete utåt.

• Utbilda och informera all personal i syfte att öka miljökunskapen och medvetenheten om behovet
av resurs- och energieffektivitet i verksamheten.

• Uppmuntra all personal att väga in miljöaspekterna i det dagliga arbetet och ta tillvara på
personalens egna initiativ och miljötänk.

• Kontinuerligt stimulera hyresgästerna att medverka i miljöarbetet genom både praktiska och
informativa insatser.

• Följa upp och öppet kommunicera vårt miljöarbete och resultatet av det.

2. Att minska vår energiförbrukning
• Vi ska aktivt och kontinuerligt minska och effektivisera vår användning av värme, el och vatten i

samverkan med våra hyresgäster.

3. Att minska och bättre ta hand om vårt avfall
• Minska och hantera både verksamhetens och hyresgästernas avfall på ett miljöriktigt sätt genom

förbättrad källsortering.

• Gynna system för återanvändning och återvinning av material.

4. Att i övrigt minska vår miljöpåverkan
• Planera, bygga och förvalta på ett hållbart sätt och använda material, produkter och system med så

låg miljöpåverkan som möjligt.

• Kartlägga och fasa ut användning av miljöfarliga ämnen i hela vår verksamhet.

• Minimera transportbehovet och använda miljövänliga transportsätt.

5. Att ställa krav på våra partners och leverantörer
• Arbeta för att ställa miljökrav vid all upphandling på ett sådant sätt att våra leverantörer,

entreprenörer och konsulter stimuleras till att verka miljömedvetet i alla led, och att i samverkan
med oss, utveckla lösningar på miljöriktig teknik och resurshushållning.

6. Att anta utmaningar
• Vi ska göra mer än att endast uppfylla miljölagar, miljömål och bestämmelser. Genom att aktivt

delta i upprop och satsningar liknande Skåneinitiativet 2008 – 2016 eller engagemang i utveckling
och forskning såsom medlemskapet i Goda Hus vid Linnéuniversitetet, säkerställs att vi befinner
oss på framkant i miljöfrågorna.
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