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VI ÄR VARANDRAS ARBETSMILJÖ  
OCH BEMÖTER VARANDRA MED OMTANKE

Vi skapar tillsammans den arbetsplats vi vill vara på.  
Det innebär att:

• Vi respekterar och visar omtanke om varandra
• Vi bidrar till en inkluderande arbetsplats där alla får ta 

plats och växa
• Alla former av trakasserier och kränkande särbehandling 

är oacceptabelt

VI VERKAR FÖR EN SUND BYGG- 
OCH FASTIGHETSBRANSCH

Vår verksamhet bedrivs i enlighet med internationella mänskliga 
rättigheter och svensk lag, vilket innebär att:

• Vi verkar för en sund bransch där alla människor har lika 
värde 

• Arbetstider är reglerade och alla som arbetar hos oss ska 
ha rätt introduktion och utrustning

• Vi uppmuntrar våra medarbetare att ta ut föräldraledighet
• Alla gör rätt för sig, vilket betyder att illegal arbetskraft, 

korruption och mutor är oacceptabelt

VI VERKAR FÖR ATT SKAPA OMTYCKTA  
OCH HÅLLBARA OMRÅDEN

Vi arbetar enligt en hållbar strategi, vilket innebär att hållbar-
het genomsyrar alla delar av vår verksamhet. För att skapa 
omtyckta områden både idag och för kommande generationer 
arbetar vi aktivt med att öka medvetenheten om, samt minska, 
påverkan på miljö och klimat. Det innebär att:

• Våra medarbetare och medbyggare aktivt ska bidra till att 
uppfylla våra miljökrav, samt att initiativ till förbättrande 
miljöåtgärder uppmuntras

• Vi arbetar resurseffektivt genom hållbar användning av 
råvaror och energi samt strävar efter minskad miljö- och 
klimatpåverkan

• Farliga ämnen ska undvikas och materialval ska göras 
med hänsyn till människa och miljö

• Åke Sundvall och våra medbyggare ska arbeta för att 
identifiera och minska miljöstörande utsläpp till mark,  
vatten och luft samt hantera eventuella miljörisker i 
enlighet med försiktighetsprincipen

GLOBAL COMPACTS TIO PRINCIPER 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
PRINCIP 1: Stödja och respektera 
internationella mänskliga rättig-
heter inom sfären för företagens 
inflytande

PRINCIP 2: Försäkra att deras 
egna företag inte är inblandade 
i kränkningar av mänskliga 
rättigheter

ARBETSRÄTT
PRINCIP 3: Upprätthålla fören-
ingsfrihet och erkänna rätten till 
kollektiva förhandlingar

PRINCIP 4: Eliminera alla former 
av tvångsarbete

PRINCIP 5: Avskaffa barnarbete

PRINCIP 6: Avskaffa diskriminering 
vad gäller rekrytering och 
arbetsuppgifter

MILJÖ
PRINCIP 7: Stödja försiktighetsprin-
cipen vad gäller miljörisker

PRINCIP 8: Ta initiativ för att stärka 
ett större miljömedvetande

PRINCIP 9: Uppmuntra utvecklan-
det av miljövänlig teknik

ANTIKORRUPTION
PRINCIP 10: Motarbeta alla former 
av korruption, inklusive utpress-
ning och mutor

VÅR UPPFÖRANDEKOD

Det är medarbetarna på Åke Sundvall som ansvarar för att uppförandekoden 
efterlevs. Allt vi gör ska präglas av vår devis ”Byggt av Omtanke”.


