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Fastställd hållbarhetspolicy samt handlings- och 
åtgärdsplan för Brf Porkala 2021–22. 

Genom att underteckna detta dokument har Brf Porkalas styrelse antagit följande policy, 
målsättningar, handlingsplan och åtgärdsplan: 

Policy 

Brf Porkala ska vara en förening som i sin förvaltning och löpande drift iakttar och verkar för 
god miljöhänsyn, socialt välbefinnande och stabil ekonomi. Hållbarhetsarbetet ska bedrivas 
som integrerad del av föreningens verksamhet. 
 
Föreningens hållbarhetspolicy och till denna relaterade målsättningar och handlingsplan 
syftar till att fastställa föreningens övergripande mål för ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. Därtill beskrivs de åtgärder föreningen åtar sig att genomföra under 
verksamhetsåret.   
 
Detta är ett styrdokument som årligen ska ses över och vid behov uppdateras inför varje års 
föreningsstämma.  

Målsättningar 

• Föreningens övergripande miljömål är att bidra till en hållbar utveckling och därvid 
sträva efter att åstadkomma minsta möjliga miljöpåverkan samt att säkerställa en bra 
och trygg boendemiljö för våra medlemmar och hyresgäster. 

• De krav som ställs i lagar och förordningar ska alltid utgöra lägsta nivå i föreningens 
hållbarhetsarbete. 

• Genom fortlöpande förbättringsåtgärder ska föreningen verka för minskad användning 
av värme, el och vatten. 

• Avfallshanteringen ska möjliggöra effektiv avlämning och omhändertagande av 
återvinningsbart material och miljöfarligt avfall. 

• Föreningen ska endast köpa in elenergi som kommer från förnyelsebara energikällor. 

• Vid upphandling av material, produkter och maskiner ska föreningen i första hand 
välja alternativ som garanterar minsta möjliga påverkan på miljön. 

• I samband med föreningens upphandling av entreprenader ska förekommande 
miljökrav tydliggöras och regleras i avtalen. 
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• Föreningens bostäder, gemensamma utrymmen och lokaler ska hålla god standard och 
vara anpassade för att tillvarata de mål som formuleras i denna policy. 

• Föreningens miljömål ska stå i rimlig proportion till vad som kan anses tekniskt och 
ekonomiskt genomförbart och försvarbart. 

• I sitt arbete för god social hållbarhet ska föreningen verka för att skapa miljöer där 
människor trivs och kan leva ett gott liv, där grundläggande mänskliga behov 
tillgodoses och där det finns goda förutsättningar att ta hand om sin hälsa. 

• Alla kvantitativa såväl som kvalitativa parametrar som beskriver föreningens 
hållbarhetsarbete ska framgå av årsredovisningen. 

Handlingsplan 

• Formulera konkreta och mätbara mål, som gör det möjligt att effektivt genomföra och 
följa upp hållbarhetsarbetet. 

• Årligen utse en hållbarhetsansvarig som rapporterar till styrelsen om uppnådda 
resultat och pågående arbete inom ramen för aktuell handlings- och åtgärdsplan samt 
inhämtar tips och åsikter från föreningens medlemmar. 

• Genom information och utbildning skapa förståelse och väcka intresse för 
hållbarhetsfrågor inom föreningen. 

• Bidra till ekologisk mångfald vid planering och underhåll av föreningens utemiljö. 

• Återkommande utvärdera och dokumentera miljömässiga och ekonomiska effekter av 
olika sätt att utnyttja förnyelsebara energikällor. 

• Ständigt bevaka möjligheter till samhällssubventioner och bidrag för miljöarbete som 
bedrivs av bostadsrättsföreningar. 

• Proaktivt verka för att nedan listade åtgärder utan undantag genomförs under det 
kommande verksamhetsåret. 

Åtgärdsplan 2021–22 

Nedan beskrivs de åtgärder som vid tidpunkten för detta dokuments antagande fastställts av 
styrelsen. Ytterligare åtgärder kan tillkomma under verksamhetsåret.   
 

• Utveckla och implementera de stödverktyg som krävs för att verkställa och följa upp 
målen i föreningens hållbarhetspolicy. 

• Utreda och dokumentera hur föreningen kan tillhandahålla en infrastruktur för 
laddning av elbilar. 

• Utvärdera och dokumentera miljömässiga och ekonomiska effekter av olika sätt att 
utnyttja solenergi och andra förnyelsebara energikällor. 
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• Skapa förutsättningar för att merparten av kommunikationen med medlemmarna sker 
i digital form. Verifierade e-postadresser och mobiltelefonnummer ska vara insamlade 
före årsskiftet 2021/22. 

• Injustera ventiler, filter och annan utrustning som påverkar husens luftkvalitet. 

• Verifiera att tidigare beslut beträffande frånluftsvärmepumpar kan försvaras utifrån 
opartiska studier.  

• Tillse och verifiera att radiatorerna går att reglera ned när en lägre temperatur önskas. 

• Från teknikförvaltaren/fastighetsskötaren infordra statistik över det senaste årets 
viktigaste åtgärder inom miljö- och energiområdet. 

• Säkerställa att styrsystemet optimalt reglerar energikonsumtionen, så att målvärdet 
för inomhustemperaturen om +22 °C upprätthålls.  

• Se över, dokumentera och vid behov planera styr- och reglertekniska åtgärder 
avseende värmeförlust relaterad till fönster och isolering. 

• Skyndsamt säkerställa att föreningens varmvattenförsörjning inte medför risk för 
legionella och andra hälsoproblem relaterade till vattentemperatur och -kvalitet. 

• Med anledning av förväntat lagkrav anlägga behållare för insamling av matrester. 

Undertecknas 

Detta dokument ska, efter avstämning med förvaltare och fastställande genom beslut i 
styrelsen, signeras av två av föreningens firmatecknare. 
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Följande handlingar har undertecknats den 14 november 2022
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