PLANETEN
SKA MED!

MILJÖSKOLAN
Vi jobbar med att inspirera och engagera alla våra
medlemmar. En del i det arbetet är att vi erbjuder alla
boende att gå i Riksbyggens Miljöskola som är en inter
aktiv webbplats med råd och tips om hur du kan leva mer
hållbart och minska din energianvändning och miljö
påverkan. Besök gärna Miljöskolan via www.riksbyggen.se

Vi har ett brett program som
stödjer hållbar utveckling, både
när vi utvecklar nya bostäder
och när vi förvaltar fastigheter
– Planeten ska med!

MILJÖ- OCH ENERGITJÄNSTER
Vi erbjuder din förening flera tjänster inom energi
optimering som stöttar er i miljöarbetet och hjälper er
nå det resultat ni önskar. Vi har tagit fram vad vi kallar
”Riksbyggens enkla miljöidéer” med förslag på åtgärder
för att hjälpa er att minska miljöbelastningen från
byggnader och boende.
ÅRETS HÅLLBARHETSFÖRENING
Årets Hållbarhetsförening är en tävling som är öppen
för alla föreningar som är medlemmar i Riksbyggen.
Den vinnande föreningen blir en inspirationskälla för
andra bostadsrättsföreningar och vinner ett bidrag att
användas till förbättrande åtgärder och köp av tjänster.

SOCIAL HÅLLBARHET
Riksbyggen har med hjälp av forskare tagit fram en modell
som fokuserar på social hållbarhet. Med hjälp av den kan
vi arbeta för ett mer socialt hållbart boende. Det handlar
i korthet om:
Medlemmarnas och boendes möjlighet att påverka – Våra medlemmar ska veta hur de kan påverka sitt boende. Våra föreningar
ska ledas på ett aktivt, tydligt och demokratiskt sätt.
Att tillsammans skapa en gemensam nytta – Vi har fungerade
mötesplatser där de boende kan träffas och umgås. Vi stöttar
också föreningarna så att de kan dela både saker och tjänster
med varandra.
Samverka med omgivningen – Miljön runt föreningarna ska
vara inbjudande och trygg.
Att vara med och utveckla samhället – Vi planerar nya bostäder
utifrån att de ska bidra till att skapa en mer social hållbar stad.
VI TAR ANSVAR FÖR EKOSYSTEMEN
Ekosystemtjänster är de positiva effekter som ekosystemen
bidrar med till oss människor. Innan vi bygger framtidens
bostäder, undersöker vi alltid platsen som ska bebyggas
väldigt noga. Vi kallar det ekosystemtjänstanalys och inne
bär att vi analyserar vilka tjänster som naturen bidrar med
(exempelvis renar vatten, binder koldioxid eller minskar
erosion). Sedan säkrar vi att marken bidrar lika mycket eller
mer när projektet väl är färdigt. Så med oss lyssnar du på
marken och tar ansvar för framtiden.

15 EKOSYSTEMTJÄNSTER
SOM ANALYSERAS
1. Odlingsbar mark – Mark som varit
uppodlad någon gång de senaste 100 åren.
2. Naturtillgångar – Timmer,
virke, vilda växter, bär eller svamp
samt viltdjur.
3. Färskvatten – Grundvatten, regnvatten, sjöar och vattendrag.
4. Vattenreglering – Vattenflödet
regleras vilket gör att vi skyddas mot
t ex översvämningar.
5. Vattenrening – Filtrering och
nedbrytning av t ex organiskt avfall
och föroreningar i vattnet.

Riksbyggen reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.

6. Mikroklimat – Ekosystemets f örmåga
att påverka lokalt klimat som t ex solstrålning och vind.

11. Rekreation och estetiska värden
– Ekosystemets förmåga att skapa
upplevelser och bidra till rekreation.

7. Bindning av koldioxid – Förmågan
att ta upp koldioxid från atmosfären och
minska den globala uppvärmningen.

12. Turism – Naturliga platser
och miljöer i ekosystemet som kan
locka turister.

8. Upprätthålande av luftkvalitet
– Ekosystemets förmåga att förbättra
luftkvaliteten t ex trädens förmåga att
binda utsläpp och partiklar från biltrafik.

13. Kulturmiljövärden – Ekosystemets
förmåga att bidra till estetiska, andliga
eller religiösa värden som får människor
att må bra.

9. Pollinering och fröspridning
– Överföring av pollen mellan växter
så att frukter, bär och grödor kan bildas.
Frön sprids genom vind, v
 atten, djur
och insekter till andra platser där de gror.

14. Förebyggande av jorderosion
– Förmågan att binda mark, reglera
vatten och därigenom förebygga erosion.

10. Biologisk kontroll – Ekosystemets
förmåga att kontrollera sjukdomar och
skadedjur hos grödor och boskap.

Riksbyggen reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten till ändringar.

15. Habitat för arter – Ett område med
naturliga egenskaper som gör att arter
kan leva där.

