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Miljöpolicy 
 
BRF Blekinge ska vara en miljövänlig förening som ska sträva efter att förhindra negativ 
miljöpåverkan med hänsyn till nödvändiga prioriteringar och avvägningar mot ekonomi och 
boendekomfort. Föreningens inom miljöområdet ska framgå av årsredovisningen. 
 

Arbeta förebyggande 
Föreningen ska sträva efter att förhindra negativ miljöpåverkan. När föreningen inför nya 
verksamheter och upphandlar tjänster ska sådana alternativ väljas som minskar negativ 
miljöpåverkan. Förebyggande miljöarbete ska även ske genom fortlöpande information och 
utbildning. 
 

Hushålla med resurser 
Föreningen ska fortlöpande mäta förbrukning av el, värme och vatten samt göra insatser 
som innebär att förbrukningen minskar. Det är även viktigt att säkerställa en hög 
resurseffektivitet i verksamheten i övrigt. 
 

Minska miljöpåverkan genom minskade utsläpp av klimatgaser 
Föreningen ska minska utsläppen av koldioxid genom åtgärder som både reducerar 
förbrukning av resurser och dess miljöpåverkan. Det långsiktiga målet är ett klimatneutralt 
boende. 
 

Använda sunda och kretsloppsanpassade material och metoder 
Föreningen ska i verksamheten sträva efter att välja material och kemikalier som inte 
påverkar klimat, hälsa och biologisk mångfald negativt. Föreningens arbetsmetoder ska vara 
resurseffektiva. Material och avfall ska i möjligaste mån återanvändas och ingå i ett 
kretsloppsanpassat system. 
 

Arbeta för ständiga förbättringar 
BRF Blekinge ska fortlöpande utveckla miljöarbetet. Vi ska vara ett bra föredöme och en 
aktiv bostadsrättsförening som ligger i framkanten av miljöarbetet inom vårt sektorsområde. 
Miljöarbetet skall ske som en integrerad del av hela föreningens verksamhet. 
 

Ta tillvara den inneboende kraften i boendes engagemang 
Föreningen ska underlätta de boendes möjligheter att vara miljösmarta. Föreningen ska 
erbjuda en enkel och smidig hantering för olika sorters avfall, men även andra former av 
åtgärder och stöd som underlättar de boendes möjligheter att minska negativ basåret ett 
levande och engagerat miljöarbete. 

 
 
 

Energibesparing i BRF Blekinge i siffror 
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Vi har i BRF Blekinge som mål att sänka vår energiåtgång från basåret 2015 till 2025 med 
20% och fram till 2050 med 30%. Vad har vi gjort? 
 

Elektricitet 2017–2021 
Närvarostyrd belysning i trapphus, källarutrymmen, tvättstugor, soprum och carportar. 
Timerstyrda motorvärmare. 
 

Resultat: minskning 237 886 kWh till 149 715 kWh det vill säga en minskning med 37% 

 

Fjärrvärme 2015–2021 
Bytt termostater på samtliga radiatorer. 
Bättre styrning av fjärrvärmen. 
Ny ventilation med värmeåtervinning. 
 

Resultat: minskning 1842 Mwh till 1625 MWh det vill säga en minskning med 12 % 

 

Total minskning energi el/fjärrvärme 2015–2021: drygt 15%. 

 

Avfall/återvinning 
Vi har bra möjligheter till källsortering idag men det finns mer att ge och göra dock inget som 
går att mäta 
 
Förslag: 
Häck för metall 
Häck för trä 
Container någon vecka på våren för större sopor 
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