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Bostadsrättsföreningen Skogsgläntans miljöarbete skall leda till att vår verksamhet blir en del 
av ett hållbart samhälle. Att alla våra aktiviteter skall på lång och kort sikt leda till en positiv 
utveckling för miljön. 
 
Bostadsrättsföreningen Skogsgläntan skall, för att bidra till en hållbar framtid: 
• Låta vårt ansvar för miljön genomsyra beslut som fattas i föreningen.  
• Aktivt värna om vår närmiljö. 
• Utveckla samarbetsformer med medlemmarna för att ta tillvara på förslag och idéer. 
• Stimulera intresset för en ökad medvetenhet om miljö bland styrelsemedlemmar och 

medlemmarna i föreningen. 
• Planera för en uppföljning av den miljöinventering som utförts i bostadsrättsföre-

ningen. 
 
För att uppnå ett bra miljöarbete måste bostadsrättsföreningen Skogsgläntan värna om en bra 
och trygg boendemiljö, en god arbetsmiljö och ett gott socialt liv. Vi ska ständigt förbättra 
vårt miljöarbete, kontinuerligt arbeta med att förebygga föroreningar och annan form av mil-
jöpåverkan samt följa lagar och förordningar. 
 
Som bostadsrättsförening har vi ansvar för människor och den natur som omger oss. Alla i 
styrelsen och samtliga föreningsmedlemmar skall aktivt arbeta med att minimera den miljö-
påverkan vi orsakar i Umeå kommun men även regionalt och globalt. Utifrån våra betydande 
miljöaspekter måste alla hjälpa till med att: 
 
• Beakta miljöaspekten vid alla inköp och upphandlingar genom att ställa miljökrav 

på leverantörer och entreprenörer. 
• Sträva efter en minskad förbrukningen av olika resurser: vatten, el, värme, material, 

och andra produkter, genom att t.ex. leta efter alternativa lösningar och nya tekni-
ker samt genom effektivisering. 

• Undvika och minska användning av kemikalier. Förebygga så att läckage och spill 
av kemikalier inte uppkommer inom vårt boendeområde. 

• Sträva efter att minska mängden transporter och transporternas påverkan på mil-
jön, samt skapa bra förutsättningar för cykling och tillgång till lättillgänglig bra cy-
kelparkeringar.  

• Förebygga alla typer av risker och emissioner, genom att reagera och rapportera i 
god tid. 

• Möjliggöra en miljöriktig hantering av föreningens och våra medlemmars rest- 
produkter och avfall. 

 
För att kunna hjälpa till, skall alla föreningsmedlemmar få del av information kring allmän 
kunskap inom miljöområdet och styrelsen eller del av styrelsen bör deltaga i den miljöutbild-
ning Riksbyggen inbjuder till varje år. 
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