MIL JÖPOLICY

Miljöpolicy
Lansa Fastigheter AB

Lansa verkar för en långsiktig hållbarhet inom miljöområdet och skall säkerställa
minimal miljöpåverkan. Vi skall ta vårt ansvar för att nuvarande och kommande generationer
skall kunna leva och växa i en friskare värld. Våra hyresgäster och samarbetspartners skall
tillsammans med oss vara stolta över och delta i arbetet.

För att uppnå vår vision skall vi aktivt arbeta
med miljöaspekter i våra processer.
Förvaltning
• Elenergi via gröna elavtal
•V
 ärmeenergi skall handlas upp med minsta möj
liga miljöpåverkan.
• L everantörer och samarbetspartners skall upp
fylla ISO 14001 eller kunna påvisa ett likvär
digt miljöarbete samt vara informerade om och
uppfylla vår miljöpolicy.
•R
 espektive hyresgäst miljöpåverkan skall kunna
redovisas individuellt

Samarbete med våra hyresgäster är
avgörande för ett lyckat miljöarbete
•V
 åra hyresgäster skall känna stolthet över
boendet och det miljöarbete som bedrivs.
•V
 åra hyresgäster skall ges de bästa förutsätt
ningar för att medverka till en hållbar och
långsiktig hantering av avfall genom en
fastighetsnära källsortering.
• Energiförbrukningen och miljöpåverkan skall redo
visas till våra hyresgäster där de kan påverka.

•S
 kötsel av grönytor får ej ske med förbrännings
motorer

•V
 i skall upplysa och informera våra hyresgäster
för att tänka miljö.

•M
 aterial och tekniska lösningar skall ha en lång
hållbarhet och minsta möjliga miljöpåverkan.

Nyproduktion eller ombyggnad

•V
 åra miljörum skall upplevas trygga, rena och
ge goda förutsättning för en bred källsortering
lätta att sortera sitt avfall i.
• Inga kemiska bekämpningsmedel får användas.
•B
 elysning skall vara av LED typ och styras via
närvaro eller timer

Skall uppfylla något av de etablerade miljö
certifieringarna.

Organisation
Miljöpolicyn skall utvärderas och fastställas årli
gen. I samband med uppdatering av policyn skall
uppfyllelse av miljöpolicyn utvärderas. Samtliga
medarbetare ansvarar för att följa miljöpolicyn
i det dagliga arbetet och hålla sig uppdaterade
om förändringar.

