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Genom vår verksamhet är Huge Bostäder med och skapar ett Huddinge att utvecklas i,
genom livets alla skeden. Vi tror på långsiktiga lösningar som är bra både för människor
och miljö, hellre än snabba och kortsiktiga vinster. Huge Bostäder är den omtänksamma
samhällsbyggaren och vi tar ansvar för den miljöpåverkan vår verksamhet ger upphov till.
Huge Bostäder eftersträvar och söker metoder och tillämpningar som bidrar till långsiktig
ekologisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan
Miljöpolicyn beskriver Huge Bostäders viljeinriktning i enlighet med ägardirektiv och
Huddinge kommuns miljöprogram.
Vi har ett systematiskt arbetssätt (ISO 14001:2 015) där vi regelbundet ser över våra
ambitioner och formulerar dessa i mål och handlingsplaner. Vi följer noga upp miljöarbetet
och använder våra erfarenheter för att nå ständiga förbättringar. Miljömålen beskrivs i
energi-och miljöplanen och konkretiseras som aktiviteter i varje enhets affärsplan som följs
upp på samma sätt som övriga mål.
Våra fokusområden är; energi och koldioxid, materialval, grönytor samt avfall.
Miljöpolicyn omfattar samtliga medarbetare på Huge Bostäder och betyder i handling att vi
ska:




Bygga och förvalta med långsiktighet, god resurshushållning och använda material
med lägst möjliga miljöpåverkan
Erbjuda våra kunder ett tryggt och sunt boende med en god inomhusmiljö
Arbeta med ett livscykelperspektiv för att skapa giftfria och resurssnåla kretslopp
där återvinning prioriteras och avfall minimeras.
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Vid upphandlingar tillämpa miljöanpassade krav för varor, tjänster och
entreprenader
Tillsammans med våra kunder, leverantörer och entreprenörer arbeta för att
minska miljöpåverkan genom aktiva val och engagemang
Uppfylla externa krav och se lagstiftning som ett minimikrav

Kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har rätt kompetens att leda och bidra i
miljöarbetet. Vårt miljöarbete präglas av öppenhet och viljan att dela med sig av vår
kunskap samt ett samarbete med andra aktörer i branschen.

