
2019-11-06 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hållbarshetspolicy Krusboda       1 (3)  
 

 
 
 

Tillsammans för ett hållbart Krusboda – 
Anläggningssamfällighetens Krusbodas hållbarhetspolicy 

 
 
 
 
 
 
 

Innehåll 
Ekonomiskt ansvar ........................................................................................................................... 2 
Miljöansvar ....................................................................................................................................... 2 
Hälsa och säkerhet  ......................................................................................................................... 2 

Vår personal ................................................................................................................................. 2 
Säkerhet i området ....................................................................................................................... 2 
Upphandling av tjänster................................................................................................................ 3 

Material och avfall ............................................................................................................................ 3 
Policyns del i Anläggningssamfälligheten Krusboda ....................................................................... 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019-11-06 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hållbarshetspolicy Krusboda       2 (3)  
 

Ekonomiskt ansvar 

Långsiktig ekonomisk påverkan ska vägas in i alla beslut som ASK fattar. 

Miljöansvar 

Vi bor i naturnära miljö och det är också en anledning till att många väljer att bosätta sig i 
Krusboda. De val vi gör ska främja en sund och hållbar livsmiljö för både människor, djur och 
natur.  
Vid inköp ska alltid miljö- och hållbarhetsaspekten vägas in. Detta kan se olika ut beroende 
på vilken produkt det rör sig om.  
 
 Förbrukningsmaterial ska inneha certifiering: 
Exempelvis någon av följande 

- Svanen 
- Bra miljöval 
- Krav  

Hälsa och säkerhet 

• Alltid följa gällande lagar och regler ur säkerhetssynpunkt. 

 
Vår personal 

 
Vi ska ha goda arbetsvillkor genom kollektivavtal för de anställda och säkerställa goda 
arbetsvillkor vid inköp av externa tjänster Friskvård ska stödjas för de anställda. 
 
Anläggningssamfälligheten Krusboda (ASK) har idag egen personal som är anställda av 
ASK. Att kunna trygga deras säkerhet är av högsta prioritet för oss och att arbeta för att 
eliminera olyckor. 
 
För oss är det lika viktigt med den fysiska som den psykiska arbetsmiljön för våra 
anställda.  
 

Säkerhet i området 
Belysning 
 
ASK ansvarar för mycket av den gemensamma marken och badet i Krusboda. 
Säkerheten för de boende är något som vi ständigt har med oss. Detta handlar om att 
underhålla buskage och utrymmen med dålig sikt för att undvika farliga trafiksituationer 
inom området. 
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I Krusboda har vi en Trafikordning för att reglera trafiken i området. Vi har ett 
trafikutskott. 
 

 Upphandling av tjänster 
 
Vi ska alltid upphandla varor och tjänster enligt god affärssed och med hög affärsetik. Vi 
ska vara en part som företag vill samarbeta med. I möjligaste mån tas 3 anbud in vid köp 
av tjänster. Miljö- och hållbarhetsaspekter ska vägas in.  

 
 

 
Material och avfall 

Vi ska verka för att minimera avfallet och ta om hand det enligt gällande lagstiftning. 
Källsortering ska ske enligt kommunens regler. Information ska finnas i anslutning till vår 
förvaring av kemikalier och vi ska ha en förteckning på de kemikalier vi använder. 
Vi har en egen kompost inom området. 
 
Policyns del i Anläggningssamfälligheten Krusboda 

Denna hållbarhetspolicy ska ligga till grund för de beslut som tas inom ASK. Styrelsen har 
som sitt uppdrag att säkerställa att alla som verkar för ASK har tagit del av policyn och 
förstått hur den ska tillämpas. Policyn ska vara ett dokument att stötta sig mot och som ska 
agera vägledande. 
Styrelsen har även en arbetsmiljöpolicy. 
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