Hur vi äter kakan
och ändå har den kvar.
På Bostaden jobbar vi hårt för att miljön ska bli bättre.
Det handlar om att du som bor i våra hus ska ha det
gott och trivsamt och att vi samtidigt gör något bra för
kommande generationer.
Att arbeta hållbart är att
kunna mumsa på kakan
utan att den tar slut.
Därför har vi på Bostaden
offensiva miljömål som
genomsyrar hela vår verk
samhet. Vi tänker både
stort och smått. Allt från
att minska energianvänd
ningen i varje lägenhet
och öka sopsorteringen till
att köpa vindkraftverk och
sätta upp solceller.
Hållbart på Ålidhem
Tillsammans med Umeå
Energi och Umeå kommun
ingår Bostaden i projektet
Hållbara Ålidhem. Vi
omvandlar stadsdelen till
ett hållbart område genom
att bland annat energi
återvinna, renovera hus
för att minska energian
vändningen och bygga en
av Sveriges största solcell
sanläggningar. Men miljö
är så mycket mer. Vi rustar
även upp utemiljöerna,

sätter upp ny energisnål
belysning för att skapa
trygghet och bygger en vin
terträdgård som kommer
att kunna användas av alla
som bor i området.
Ren vindenergi
Sedan 2011 äger vi fem
vindkraftverk i Hörnefors
utanför Umeå. De produ
cerar helt ren energi åt oss
och våra hyresgäster och
gör att 50 procent av vår
fastighets-el är miljövänlig.
Kretsloppstänkande
Sedan 2008 jobbar vi med
Miljöfokus. Det är ett tufft,
roligt och konkret arbete
för en bättre framtid!
Vårt mål är att minska
energianvändningen
totalt för företaget med
20 procent fram till 2016
och skapa en ännu mer
miljöanpassad sophan
tering. Genom att vi bytt
ut åtta av våra företags

bilar från bensindrivna
till eldrivna minskar vi
också koldioxidutsläppen.
Därtill ska materialet i
våra fastigheter så långt
det är möjligt vara fritt
från miljö- och hälsofarliga
ämnen och de miljöriktiga
ämnena ska öka.
Vi gör det
tillsammans!
Vi vill att vår verksamhet
ska bygga på ett krets
loppstän
kande
som

minskar belastningen
på vår gemensamma
miljö. För att vi ska lyckas
behöver vi ha alla med
oss: hyresgäster, anställda,
leverantörer och entre
prenörer. Vi tror att vägen
till ett mer miljömedvetet
tänkande går via kun
skap, samarbete och en
öppen dialog – och att vi
tillsammans kan göra stor
skillnad.

