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1 MILJÖ- OCH KVALITETSPOLICY 

HSB Mölndal bildades 1936 och är ett kooperativt företag. Vår styrka är våra medlemmars 

engagemang. Vi skall ständigt arbeta för en god miljö och kvalitet för dem som bor i de hus vi 

bygger och/eller förvaltar. 

HSB Mölndal är ett fullserviceföretag inom fastighetsförvaltning.  

Allt vi gör skall sträva mot HSB:s vision:  

Vi är den aktör som har det bästa anseendet vad gäller boendet. Våra värderingar: 

engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan (ETHOS) är tydliga.  

Därför skall vi se till att miljöhänsyn och god kvalitet upprätthålls i alla led, från projektering 

och produktion till förvaltning och rivning. 

 Vi skall i all vår verksamhet bedriva ett ständigt förbättringsarbete för miljö och kvalitet 

samt förebygga föroreningar till luft, vatten och mark. 

 

 Vi skall hushålla med resurser och alltid använda bästa möjliga teknik så att energi- och 

andra naturtillgångar nyttjas effektivt samt i första hand välja material som inte skadar 

människor, djur eller natur. 

 

 Vi skall i all verksamhet vara uppmärksamma på samt följa gällande lagstiftning och de 

övriga krav som berör oss. 

 

 Vi skall successivt öka miljö- och kvalitetskraven på våra leverantörer genom väl 

formulerade kriterier vid upphandling. 

 

 Vi skall kontinuerligt öka våra medarbetares, våra medlemmars och våra kunders miljö- och 

kvalitetsmedvetenhet, inspirera till ett personligt engagemang och därmed gemensamt skapa 

förutsättningar för en miljöanpassad förvaltning med god kvalitet. 

 

 Vi informerar våra bostadsrättföreningar, medlemmar och allmänheten om det resultat som 

vårt klimat och miljöarbete ger. 

 

 Vi tror att miljöarbetet bidrar till mer engagemang och samarbete hos de berörda och att vi 

på så sätt skapar ett tryggt, trivsamt och besvärsfritt boende som är hållbart långsiktigt både 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 

Denna policy följer HSB Riksförbunds övergripande styrdokument och ISO standarden 14001 

för miljöpolicy. Policyn är fastställd av styrelsen 24 maj 2016. 

 

 

David Blücher, VD HSB  


