Hållbarhetspolicy
Denna policy skapades i samband med miljödiplomering av vår verksamhet och är nu vår gemensamma
plattform i arbetet med att göra vår verksamhet ekologiskt hållbar.
Denna policy omfattar:
Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg, ”Vegahusen”
Stiftelsen Göteborgs sjukhem, ”Änggårdsbacken”
Stiftelsen Otium
Tre Stiftelser Service HB.
Tre Stiftelser bedriver vård och omsorg. Inom denna verksamhet ingår det moment som fastighetsskötsel,
lokalvård, kök och restaurang, trädgårdsskötsel, kulturverksamhet samt administration. Den geriatriska
vården och omsorgen omfattar somatik, demens och psykiatri. Vården och omsorgen av yngre vuxna är
inriktad på neurologiska sjukdomar och skador

Vår värdegrund bygger på SALUS vilket i vårt hållbarhetsarbete innebär:
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Socialt hållbar resursanvändning
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Avfallsminimering
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Levande dialog med leverantörer
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Underlättad användning av miljöanpassade varor

S

Samlat engagemang hos alla medarbetare för en hållbar framtid

Vi ska följa den aktuella miljölagstiftningen och strävar ständigt efter att utveckla den ekologiska
hållbarheten i vår verksamhet.
Vi vill minska vår negativa miljöpåverkan och främja positiva initiativ för ekologisk hållbarhet genom
att t ex välja miljömärkta alternativ.
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Förtydligande till föregående:

Socialt hållbar resursanvändning
Resursanvändningen ska var tillräckligt stor för att säkerställa den sociala
hållbarheten och får därför inte minimeras på bekostnad av de boendens
välbefinnande. Den ska ändå vara så liten att verksamheten sker inom de
ekologiska ”planetära gränserna”.

Avfallsminimering
I vår verksamhet talar vi främst om avfall då våra utsläpp är små.

Levande dialog med leverantörer
Vi har en levande dialog och aktiv uppföljning av våra leverantörers arbete
med både etik- och miljökrav inom sina leverantörskedjor.

Underlättad användning av miljöanpassade varor
Arbetsmetoder som leder till minskad kemikalieanvändning prioriteras.
Vid inköp av kemiska produkter och förbrukningsmaterial ska vi i första
hand välja miljömärkta alternativ. Våra val av livsmedel ska stödja
ekologiskt hållbara ekologiska odlings-, fångst- och uppfödningsmetoder.
Valet av matvaror får dock aldrig ske på bekostnad av de boendens
välbefinnande.

Samlat engagemang hos alla medarbetare för en hållbar
framtid.
Utifrån Tre Stiftelsers värdegrund ska vi eftersträva meningsfullhet,
begriplighet och hanterbarhet i vårt gemensamma engagemang för en
hållbar framtid. Det handlar om våra kunskaper, vår kompetens och om
hur vi kommunicerar dessa frågor och lösningar.

2015-11-17

Sida 2 av 2

