Hållbarhetspolicy
Ställningstagande
På LINK arkitektur är hållbarhetsfrågor en integrerad del i hela vår organisation. Det betyder att vi i
vår dagliga verksamhet och i alla våra uppdrag, på ett systematiskt sätt, eftersträvar lösningar som
bidrar till en hållbar utveckling. Tillsammans arbetar vi för att nå vår vision om att hållbarhet ska
vara en självklar del i allt vi gör.

Mål
LINK arkitekturs övergripande och långsiktiga hållbarhetsmål är att:








Verka för att våra projekt når en hög hållbarhetsprofil
För att kunna skapa hållbara byggnader och miljöer arbetar vi integrerat med
hållbarhetsbegreppets alla dimensioner. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är
därför utgångspunkt i vår arbetsprocess och i relation med kunden.
Vara en aktiv aktör på marknaden för utveckling av hållbar arkitektur
Genom aktivt deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt för innovation och
implementering av nya verktyg och arbetssätt driver vi utvecklingen av hållbar arkitektur.
Kontinuerligt utveckla specialkompetens inom hållbar arkitektur
Vi analyserar inom vilka specialområden som vår kompetens kan utvecklas för att möta
efterfrågan av hållbar arkitektur. Det hjälper oss att bygga rätt kompetens inom
organisationen som vi sedan kan använda brett i våra projekt och möta kunden med gedigen
kompetens.
Aktivt utveckla oss som hållbar organisation
Våra olika kontors klimatpåverkan stäms av regelbundet för att säkerställa att vi lever som vi
lär. Vi väljer i första hand det ekologiskt hållbara alternativet och i andra hand kompenserar
vi för vårt negativa avtryck. Vi värnar om våra medarbetare och arbetar ständigt för att
stärka vår ekonomiska stabilitet.
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Genomförande
De övergripande hållbarhetsmålen innehåller alla en rad olika delmål som är kopplade till vårt
miljöledningssystem. Dessa utvecklas och följs upp regelbundet vid såväl interna som externa
revisioner för en ständig förbättring. Vi följer och håller oss informerade om lagar och förordningar
på hållbarhetsområdet, samt överträffar dessa när vi är övertygade om att lagens ambitionsnivå är för
låg. Avvikelser hanteras genom vårt förbättringsverktyg Bättre kan vi! och omsätts till
vidareutveckling av våra interna verktyg och riktlinjer.
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