
BO-VEST BÆREDYGTIGHEDSPOLITIK

1. Boligområder med trivsel, fællesskab og tryghed
BO-VEST arbejder for at skabe trivsel, fællesskab og tryg- 
hed for alle beboere ved at understøtte nabofælles-
skaber, beboerdemokrati og sundhedsfremmende 
initiativer. Vi sikrer gode rammer for samarbejde i de bolig- 
områder, hvor der er behov for understøttende trygheds- 
og trivselsindsatser.
 
 

 
2. Bæredygtigt byggeri og uderum
Når BO-VEST bygger og renoverer, er vores ambition at 
forene social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed 
og høj arkitektonisk kvalitet. I både renovering og 
nybyggeri vil vi prioritere bæredygtige løsninger, der 
reducerer udledningen af CO2, minimerer miljøskadelige 
stoffer, sikrer lavt energiforbrug og genanvendelse af 
byggematerialer. Bæredygtige løsninger gennemføres 
under hensyn til beboernes husleje.

 
 
3.  Ressourceforbrug med omtanke i den daglige drift
BO-VEST arbejder på at nedbringe ressourceforbruget i 
både boligområder, drift og administration. I den daglige 
drift arbejder vi med: bæredygtige indkøb, energiopti-
mering, reducering af drivhusgasser og minimering af 
miljøskadelige stoffer. Ligesom vi fremmer en bæredyg-
tig adfærd hos både beboere og ansatte.

4. Øget biodiversitet og klimatilpasning
BO-VEST medvirker til at skabe en højere biodiversitet 
i boligområderne ved at støtte boligafdelingerne i at 
etablere og drifte grønne arealer med vild natur. I om- 
dannelsen af de grønne arealer prioriterer vi, at de vilde 
naturområder understøtter en sund livsstil med udeliv 
og fysisk aktivitet og inspirerer til, at beboerne mødes. 
Vi indarbejder desuden klimatilpasning i forhold til 
nedbør, hvor det giver mening.

 
 
5. Godt arbejdsliv for alle
BO-VEST skaber rammer for et godt arbejdsliv for alle ved  
at have fokus på et sundt arbejdsmiljø, høj trivsel, 
løbende kompetenceudvikling og fleksibilitet tilpasset 
den enkelte.

 
6. Partnerskaber for at nå i mål.
Vi er i BO-VEST en del af verden omkring os, og bære-
dygtighed er ikke noget, som BO-VEST kan opnå på egen 
hånd. Derfor arbejder vi for at vedligeholde og skabe nye 
relevante partnerskaber. Vi arbejder også for at præge  
den almene boligsektor i politiske organer og interesse-
organisationer.


