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HÅLLBARHET
Vår hållbarhetspolicy och hur det implementeras investeringsbeslut och

leverantörsval i projekt vi tidigare genomfört.
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Inledning
Vi på RE Equity Fund/Sävstaholm Fastigheter förespråkar ett hållbart och miljöriktigt byggande. Under

uppbyggnation lägger vi stor vikt på noggranna analyser av insatsvaror, genomtänkta strategier för

energihushållning, välplanerade byggnader samt biologisk mångfald. Vi lägger även fokus på skapande

av gemensamma inomhus- och utomhusmiljöer för ökad trivsel.

Vi arbetar nytänkande för olika lösningar inom kategorin växt- och djurliv. Där utgår vi från lokala

förhållanden och ekosystemtjänst analyser. Vi tar även stöd av relevant expertis för att integrera

relevanta ekosystemtjänster och biologisk mångfald i omgivning samt i arkitekturen.

Våra värdegrunder
Människan, kunden och framtiden i fokus

Engagemang, entreprenörskap och nytänkande

Social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet

Mångfald berikar och skapar värde

Bakgrund
Sävstaholm Fastigheter är ett nytt varumärke inom RE Equity gruppen som fokuserar på utveckling och

långsiktigt ägande av hyresbostäder,  trygghetsbostäder samt genomförande av bostadsrättsprojekt. Vi

som företag har en mångårig erfarenhet av fondförvaltning, finansiering, fastighetsutveckling samt

fastighetsförvaltning.

Vi bygger moderna, miljösmarta och energisnåla byggnader med fokus på hållbarhet och vi är

verksamma från Skåne i söder till Sundsvall i norr. Vi arbetar med moderna lösningar som digitala lås,

effektiva och uppkopplade energisystem, tillgång till elbil, bil- och cykelpool. Vi ska vara bostadsvalet

för alla och brinner för trevliga inomhus och utomhusmiljöer för boende där tillgång till bland annat

grillplatser, boulebana och odlingslotter eller växthus finns. 

Vi arbetar med aktörer som är bäst i sin gren som samtidigt har en lokal närvaro i aktuell kommun. Vi

deltar aktivt tillsammans med kommunerna vi är verksamma för att skapa möjligheter till nya

arbetstillfällen lokalt. Vi brinner för hållbara modeller som ger befolkningen social trygghet och som har

en positiv påverkan på miljön. 

Vi följer Agenda 2030 FN:s “Sustainable development goal” noggrant. Vårt fokus ligger på nummer 7, 9,

11, 13 och 17. Vi bedriver alltid vårt skissarbete i nära samråd med kommunen för att säkerställa att rätt
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produkt passar in gestaltningsmässigt och för att möta marknadens krav. Denna fas gör vi mycket

nogsamt innan vi går in i detalj projekteringsskedet.

Vision
Vår vision är att våra hyresgäster ska trivas i miljömässigt smarta byggnader samt att att vi ska hålla så

hög miljömässig hållbarhet som läget och situationen tillåter.

Ambitionen är att ständigt utveckla vårt utbud, vårt arbetssätt och våra fastigheter med nya spännande

inomhus- och utomhusmiljöer. I våra etableringar ställer vi höga krav på läge, kvalité, hållbarhet, trivsel,

trygghet och att investeringarna ska vara långsiktiga.

Vi vill att du som hyresgäst alltid ska känna dig trygg och att vi finns nära till hands.

För att kunna ge våra hyresgäster bra service har vi en dedikerad förvaltare på varje fastighetsområde

som är behjälplig vid kriser samt när nya behov uppstår.

Hållbarhet och miljö
Vi värnar om miljön och tar ett miljömässigt ansvar. För oss innebär det att minska utsläpp av

växthusgaser samt skydda vatten, luft och mark. Det gör vi genom att ha en effektiv resursanvändning,

minska material valets behov av icke förnyelsebara resurser samt i möjligaste mån välja miljövänliga

alternativ och tekniker.

Hållbarhet handlar också om långsiktighet. Eftersom vi ska äga och förvalta fastigheterna i många år

investerar vi i hög kvalitet i våra projekt, främst vad gäller miljövänlighet, materialval samt trivsel. Det

resulterar i att vi skapar hållbara och hälsosamma arbetsplatser, bostäder samt vårdboenden för dem

som ska leva och verka i husen.

Vi har alla ett ansvar att minska vår klimatpåverkan, och vårt ansvar ligger i byggprojekten. Vi jobbar för

att nå Noll CO2 i våra byggprojekt, främst genom att välja träbyggnadsteknik där vi skapar en kollagring

samt att klimatkompensera genom trädplanteringar.

Social hållbarhet
Social hållbarhet berör människors livsbetingelser i samhället som hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa

och maktutövning, samt möjlighet till förbättring. Förutom det individuella perspektivet handlar det om

hur dessa livsbetingelser fördelar sig mellan olika grupper av människor. Grunden för ett hållbart

samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i

samhället. Det bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet,
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religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. De mänskliga rättigheterna är grundläggande och

ett flertal av FN:s globala mål visar på vad begreppet social hållbarhet innefattar.

Vårt bidrag för att främja detta är bland annat att vi ger alla möjlighet till bra boende med samvaro och

gemensamhetsytor för olika aktiviteter såväl inomhus som utomhus, vilket skapar möjligheter att

spontan träffas.

Ekonomisk hållbarhet
Grön tillväxt, grön ekonomi och cirkulär ekonomi är våra nyckelbegrepp. Grön tillväxt handlar om vår

satsning på bygg, energi och miljöteknik rent allmänt och därför ökar handlingsutrymmet för hållbar

utveckling på många plan. En grön ekonomi är ett ekonomiskt system som resulterar i att människans

livsbetingelser förbättras samtidigt som miljörisker och de ekologiska belastningarna minskar. En grön

ekonomi har låga kolutsläpp, utnyttjar resurser effektivt, och är socialt inkluderande. Cirkulär ekonomi är

ett begrepp som visar betydelsen av att återanvända naturresurser på ett hållbart sätt och med fördel

genom delningsekonomi. Motsatsen är linjär produktion och konsumtion där varor till slut blir avfall,

vilket leder till ett icke hållbart användande av naturresurser.

Vårt bidrag är att vi satsar på låga kolutsläpp, utnyttjar energi och resurser effektivt. De kolutsläpp vi får

på olika vis ska alltid vara klimatkompenserade.

Ekologisk hållbarhet
Ett rikt insekt- och fågelliv främjar mångfalden för växter. Sävstaholm Fastigheter satsar på att skapa en

mångfald genom olika lösningar som bland annat insektshotell, fjärilshus och odlingslotter, allt utifrån

vad omgivningen tillåter. Vi satsar även på mycket samvaro i utomhusmiljöer, rekreation och

gemensamma ytor för olika aktiviteter.

Mål

Ett gott liv i god livsmiljö där vi är friska, delaktiga och trygga.

Medel

En god ekonomi där näringar och företag växer.

Villkor

Allt vi gör ryms inom ekosystemets gränser.
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Byggnadens hållbarhet
Vi projekterar våra projekt enl Miljöbyggnad nivå Silver och Guld inom energi kapitlet samt minimal CO2

påverkan, vilket resulterar i att våra materialval ofta består av biomaterial och i byggnationer där betong

krävs så utgörs den av grön betong. Allt material som vi använder oss av väljs ut för minsta möjliga

klimatavtryck och vi använder oss även av återvunnet material till viss del. För att kunna säkerställa att

vårt materialval och ämnen som nyttjas är bra miljöval använder vi oss av byggvarubedömningen. Vi

använder byggvarubedömningens projektplats och totalentreprenörens dokumentationsverktyg för att

dokumentera inbyggda material. Våra arkitekter har stor erfarenhet av miljöbyggnation med flertal

referens byggen. Våra byggnationer är energieffektiva och bidrar till mindre konsumerad energi. Vi

verkar för att samtliga projekt kommer att klimatkompenseras

Energistrategi
För energiteknisk hållbarhet i våra byggnationer väljer vi i första hand värmepumpar för värmeproduktion

i samverkan med solceller. Fjärrvärme nyttjas för de projekt där det är kravställt från kommunen eller att

det inte tillåts att borra för geotermisk värme. Ventilationens FTX system återvinner värmen ur

frånluften och värmer upp tilluften.

Solceller installeras i alla våra projekt och används i första hand till att driva fastighetens tekniska

system, därefter nyttjas solelen till hushållsel i bostäderna, resterande överskott säljer vi ut på elnätet.

Vid inköp av el ser vi till att alla avtal som berörs har klimatneutral el.

Alla våra bostäder har individuell mätning av el och vatten, men även i vissa fall värme. Det har vi för att

främja besparingar hos hyresgästerna, vi vill att det ska löna sig vid hushållning.

Utomhusmiljö, dagvattenhantering och gröna ytor
Målet med att öka de olika grönområdena är att skapa en komplett livscykel inom kvarteret. Dagvatten

omhändertas inom fastigheten med mycket grönska på marken i kombination med öppna

dagvattenlösningar som regnbäddar. Vi passar också på att använda växtlighet och trädval till att buffra

och rena dagvattnet. Vi vill skapa en biologisk mångfald som tar tillvara på vattnet och möjliggör för

biologisk mångfald att kunna hitta en bra miljö.

Avfallshantering
Tydlig information kring sortering och en ljus, inbjudande och trivsam miljö gör det lättare att göra rätt

samt bidra positivt till en hållbar sopsortering. Placering av miljörum ska vara naturlig i anslutning till

gångytor mellan husens entreer och parkering/kommunikationer samt vara lättillgängliga med

återvinnings- och sopbilar.
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Grönare transport
I samarbete med kommunen och andra fastighetsägare skapar

vi kvarter som är mindre beroende av bilar. Vi lägger stort

fokus på bra väderskyddade cykelparkeringar. Vi etablerar

cykelpool som även innefattar lådcyklar och elcyklar. Vi

kommer även att erbjuda tillgång till bilpool samt skapa

incitament för hyresgästerna att välja kollektivtrafik lösningar.

Fastställande och översyn
Bolagets VD ska fastställa interna rutiner som är nödvändiga

för att implementera dessa interna regler i verksamheten. Hållbarhetschef är ansvarig för att upprätta

förslag till interna rutiner och ändringar och justeringar därav. Bolagets styrelse ska fastställa denna

Instruktion samt innehållet däri.

Godkännande Styrelsen i RE Equity Fund AB

Datum 8 Juni, 2022

Ägaren till dokument Hållbarhetschef

Tillämpbarhet RE Equity Fund AB

Ansvarig Implementering VD

www.savstaholm.com


