
Det hållbara kontoret
Små förändringar gör stor skillnad



73%
av vårt fastighetsbestånd är 
miljöcertifierat. Och mer ska 
det bli! 



Tillsammans för ett 
mer hållbart kontor
Vi arbetar aktivt för att våra fastigheter ska vara ett 
attraktivt alternativ även ur ett hållbarhetsperspektiv.  
Vi strävar efter så miljöanpassad förvaltning och drift som 
möjligt. För att värna om miljön måste vi alla hjälpas åt. 
Därför är våra medarbetare och våra hyresgäster en viktig 
del av vårt miljöarbete.

Tillsammans kan vi med relativt enkla medel göra mycket. 
Det handlar om att använda lokaler och utrustning på ett 
optimalt sätt. Men också om att bli medveten om olika val 
och vilka konsekvenser de får. 

På baksidan hittar du tips på vad du som hyresgäst kan 
göra för att minska miljöbelastningen. I många fall kan 
du sänka både din energianvändning och dina kostnader 
– dubbla vinster kan man säga. Sätt upp tipsen och låt de 
inspirera dig till en mer hållbar vardag. 

Utvecklingen inom hållbarhet går snabbt framåt. Vill du 
hålla dig uppdaterad med vad vi som förvaltare gör hittar 
du aktuell information på www.afafastigheter.se



Välj el märkt med 
Bra Miljöval 

Fastighetselen till alla våra fastigheter kommer från 
anrika Finnfors kraftverk. Elen är certifierad Bra Miljö- 
val och lever därmed upp till de allra högsta kraven på 
förnybar vattenkraft. Vi är måna om att hjälpa våra hyres- 
gäster att enkelt välja förnybar el. I samarbete med vår 
elleverantör erbjuder vi därför våra hyresgäster att teckna 
förmånliga elavtal. 

Grönt hyresavtal 
 
Som kommersiell hyresgäst kan du teckna ett Grönt 
hyresavtal. Det innebär ett ömsesidigt åtagande från 
hyresvärd och hyresgäst att kontinuerligt förbättra 
miljöprestandan i lokalen. 

Kontakta din förvaltare om du vill veta mer om grön el 
och Gröna hyresavtal.







En hållbar värd
Vi arbetar för att våra hyresgäster ska få en sund och 
god arbetsmiljö och strävar ständigt efter ett cirkulärt 
resursutnyttjande. Det innebär bland annat: 

• Förnybar och effektiv energianvändning
• Cirkulära och effektiva materialflöden 
• Minimera avfall – återvinna och återanvända
• Minimerad användning av miljö- och hälsofarliga 

kemikalier
• Effektivt och cirkulärt vattenutnyttjande 
• Minimera utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen



www.afafastigheter.se 


