
   
 

Hållbarhetspolicy Norrlands Balkongmontage 

Hållbart tillgänglighetsarbete 

I Norrlands Balkongmontage arbetar vi hållbart. Vi arbetar systematiskt och målinriktat för 
att säkerställa att det vi producerar och levererar bidrar till ett hållbart samhälle. Några av 
våra viktigaste hållbarhetsmål är visionen om noll allvarliga olyckor och våra tre miljömål. 

Hållbarhetsaspekterna Människa, Miljö och Affär är tydligt integrerade i Norrlands 
Balkongmontage fokusområden och mål i affärsplanen och hjälper oss att hela tiden styra 
mot hållbara metoder och arbetssätt.  

Vi är lokalt förankrade och eftersträvar alltid ett miljöanpassat verksamhetssätt. Vårt bidrag 
till att öka tillgängligheten innebär till exempel att när vi bygger och installerar våra 
tillgänglighetssystem att vi bidrar till bästa möjliga tillgänglighet för människor till deras 
bostäder. Detta bidrar direkt till mål 11 ”Hållbara städer och samhällen” och ”Göra bostäder 
och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara” – i FNs globala mål 
för hållbar utveckling – samt delmål  11:1 ”Säkra bostäder till överkomlig kostnad”.  

Minst lika viktigt är det för oss att säkerställa sunda, säkra och inkluderande arbetsplatser för 
våra medarbetare.  

Norrlands Balkongmontage värnar om människan 

För Norrlands Balkongmontage är omsorg om människan en central del av att arbeta 
hållbart. För oss omfattar området människa allt från externa insatser, till ett internt 
perspektiv med de egna medarbetarnas välbefinnande och utveckling i fokus. Arbetet med 
att bidra till hållbara villkor för människan tar sin början i vår egen verksamhet. 

Medarbetarna är Norrlands Balkongmontages viktigaste resurs 

Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Det är de som bygger Norrlands Balkongmontage 
och vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för alla som arbetar hos oss. Vi vill bygga ett 
inkluderande företag som präglas av goda utvecklingsmöjligheter, mångfald, jämställdhet, 
ett gott ledarskap och en säker arbetsmiljö – för att på så sätt kunna erbjuda branschens 
bästa arbetsplats. 

Hälsa och arbetsmiljö 

Branschens bästa arbetsplats måste vara trygg och säker. Vår målsättning är att ha 
branschens friskaste medarbetare och vi arbetar systematiskt med främjande, förebyggande 
och rehabiliterande hälsoarbete. Arbetsglädje och välbefinnande är viktiga faktorer för att 
kunna göra ett bra jobb. Minst lika viktig är balansen mellan arbete och fritid.  

Möjlighet att utvecklas                               

För att utveckla Norrlands Balkongmontage och våra medarbetare, arbetar vi aktivt med 
kompetensutveckling i bolaget. Vi kommer att skapa ett personligt utvecklingskort har, där 
varje medarbetare, oavsett roll, ska kunna hitta utgångspunkter för sin väg till utveckling och 
stimulans i takt med att företaget utvecklas. Alla ska kunna utvecklas i vårt företag. Vi är 
extra måna om att utveckla våra medarbetare inom områden som stärker vår förmåga att 
arbeta hållbart. Sådana områden är ledarskap, miljö, arbetsmiljö, jämställdhet och etik. 



   
 

 

Ett inkluderande och jämställt företag 

I Norrlands Balkongmontage arbetar vi aktivt för att vårt företag ska vara inkluderande, jämställt och 
spegla samhället. Våra medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter och vi har 
nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, mobbning och 
diskriminering. Det är vårt gemensamma ansvar att varje dag värna och säkra nolltoleransen genom 
att förebygga, förhindra och agera i vardagen. Det handlar om vår värdegrund och om civilkurage. Vi 

är stolta över vårt aktiva arbete med jämställdhet, mångfald och likabehandling.  

Samhällsansvar med hjärta för att öka tillgängligheten 

Våra medarbetare kommer alltid först, Samtidigt har vi ett stort ansvar för alla de människor 
som bor och lever i de samhällen där vi verkar. Norrlands Balkongmontages 
samhällsengagemang fokuserar på att öka tillgängligheten för alla i samhället oavsett om de 
är unga, medelålders, gamla eller har olika funktionsnedsättningar. Med utgångspunkt i vår 
kärnverksamhet vill vi bidra till mervärden i samhället utifrån vår förmåga.  

Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan 

I Norrlands Balkongmontage tar vi ansvar för vår miljöpåverkan. Ambitionen är att på alla 
sätt jobba hållbart för att minska verksamhetens klimatpåverkan, säkerställa en så 
resurseffektiv verksamhet som möjligt och för utfasning av miljö- och hälsofarliga produkter. 

Norrlands Balkongmontages övergripande miljömål är 

1. År 2045 ska vi vara klimatneutrala 

2. År 2040 ska vi ha en 100 procent resurseffektiv verksamhet 

3. År 2030 ska vi ha fasat ut miljö- och hälsofarliga produkter 

Branschens klimatmål 

Norrlands Balkongmontage ställer sig bakom branschens klimatmål i Färdplan för fossilfri 
konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn. 

Målen för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn är för år: 

1. 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser 

2. 2040: 75 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf. med 2015) 

3. 2030: 50 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf. med 2015) 

4. 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend 

5. 2020-2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt 
klimatmål 

 

https://peab.se/hallbarhet/manniska/mangfald-och-jamstalldhet/
http://fossilfritt-sverige.se/wp-content/uploads/2018/04/ffs_bygg_anlaggningssektorn.pdf
http://fossilfritt-sverige.se/wp-content/uploads/2018/04/ffs_bygg_anlaggningssektorn.pdf

