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AROSEKENS HÅLLBARHETSPOLICV 

AroseRen har byggt nästan 6 000 villor i Västerås sedan 1956 vill:<et motsvarar 

var (järde villa i Västerås. Arosel=mn är en engagerad aRtör för en hållbar framtid 

för Västerås stad och dess invånare. AroseRen vill genom sitt hållbarhetsarbete 

göra en positiv sRillnad för Västerås och för de orter vi verRar i. Genom vår stora 

erfarenhet och längsiRtighet har vi möjlighet att ofta se lämpliga tillvägagängsätt 

som ocRså Ran vara långsiRtigt hållbara. Vi försöRer inRludera flera synsätt när vi 

planerar våra verRsamheter. 

AroseRen SRa verRa för en långsiRtig hållbarhet och god biologisR mångfald i 

Västerås Rommun och andra Rommuner vi verRar i. Detta genom hur vi planerar 

bostäder och hur vi förvaltar våra fastigheter och bostadsområden. 

Våra nybyggda fastigheter sRa ha en låg energiförbruRning och vi verRar för 

moderna och hållbara energi- och teRniRlösningar. Vi har ett livscyRelperspeRtiv i 

våra bygg- och fastighetsprojeRt. Vi väger ocRså in sociala aspeRter samt 

hälsoaspeRter i vår planering. Vi verRar för att främja och underlätta motion och 

cyRelåRande i våra områden. 

Vi SRa vid alla byggprojeRt pröva möjligheten att bygga i trä tillhandahållet frän 

hållbart sRogsbruR. Vår organisation sRa ha RunsRap om hållbarhetsfrågor och vi 

håller oss uppdaterade i för oss väsentliga miLJöfrågor. AroseRen sRa verRa för 

att lyfta miijö- och hållbarhetsaspeRter i samarbeten och verRa för att de 

beaRtas. Vi SRa verRa för återvinning och erbjuda väl utvecRlade 

Rällsorteringsmöjligheter för våra hyresgäster och husRöpare. 

Våra Runder och våra hyresgäster sRa vara trygga med att vi tillhandahåller 

byggnader och fastigheter med god miijöprestanda och som är långsiRtigt 

hållbara 

I begreppet hållbarhet tar vi även hänsyn till eRonomisRa aspeRter för vår 

verRsamhet, våra husRöpare och hyresgäster. 

Vi SRa ställa miijöRrav på våra entreprenörer, i våra upphandlingar samt vid 

större inRöp och föLJa upp att Rraven efterlevs. 



Vi sRa i vår verRsamhet och genom vår sponsring gynna en hållbar utvecRling för 

staden. 

Vi sRa verRa för att förebygga föroreningar samt ständigt förbättra och förnya 

vårt miLJö- och hållbarhetsarbete. 

Vi ser lagar och Rrav som ett minimiRrav i vårt hållbarhetsarbete. 

Vår strävan är att få in hänsyn till de Globala målen i våra arbetssätt. Flera delar 

är naturliga för oss redan idag. De för AroseRen mest väsentliga målen, där vi 

Ran göra sRillnad bedömer vi idag vara: 

.f ''' GLOBALA MÅLEN� � �,IW"""� för hållbar utveckling

God Hälsa och välbefinnande - genom att planera 

befintliga och Rommande områden och bostäder med 

hälsoaspeRter i åtanRe. Till exempel genom cyRelvägar, 

naturområden, utegym och litmande. 

Hållbar energi för alla - genom att verRa för 

energieffeRtivisering och energieffeRtiva byggnader 

samt genom att bygga ut solceller, delta i projeRt med 

laddstolpar och andra liRnande projeRt. 

Anständiga arbetsvillRor och eRonomisR tillväxt -

genom att vara en medveten aRtör och ställa Rrav på 

leverantörer/entreprenörer och föLJa upp att de 

efterföLJs. Genom att vertm för god arbetsmiLJö både 

för oss själva och våra entreprenörer. 



https://www.globalamalen.se/



