Vasrons 

EN DÄR ALLA MÄISKOR IVS
H VERKS R VECKS
INOMHUSMILJÖ

UTOMHUSMILJÖ

Ljus-, ljud- och
luftförhållanden är
goda och material
väljs med omsorg
om människors
hälsa.

BIKUPOR

GRÖNA TAK

Alla känner
sig trygga och säkra,
bland annat för att
utomhusbelysningen
är bra.

FÖRNYBAR
ENERGI

ANTIKORRUPTION

Minskar
luftföroreningar,
absorberar regnvatten
och bidrar till biologisk
mångfald.

Energin kommer
från förnybara källor
i form av till exempel
sol, vind och vatten.

Alla former
av korruption
motarbetas.

BYGGMATERIAL

Väljs med omsorg om
naturens resurser och tas
gärna från närområdet
för att minska behovet av
transporter.

Bin i stadsmiljön
bidrar till den biologiska
mångfalden och hjälper
till att pollinera växter.

UTRYMNINGSVÄGAR

Om det sker en olycka
eller börjar brinna går
det lätt att ta sig ur
byggnaden och sätta
sig i säkerhet.

INGEN
DISKRIMINERING

Vi och våra leverantörer
respekterar alla
människors lika värde
och verkar för större
mångfald.

SÄKRA
ARBETSPLATSER
Vi och våra
leverantörer ska
garantera goda
arbetsmiljöer och
säkra arbetsplatser.

EN
LEVANDE STAD

KOLLEKTIVTRAFIK

En mix av handel,
service, kontor och
bostäder ger puls åt
staden. Det gör den till
en plats där människor
vill vara.

Det är lätt att åka
kollektivt. Utsläpp och
antal bilar minskar och
det blir mer plats över
för annat.

AVFALL

Avfall sorteras så att
resurserna återförs till
nya kretslopp. Farligt
avfall tas om hand
så att det inte skadar
människor och natur.

TILLGÄNGLIGHET
Inom- och utomhusmiljöer är tillgängliga
för alla.

milolp

2008
• AP Fastigheter köper
Vasakronan från svenska staten.
• Miljöfrågan identifieras som en
av de viktigaste strategiska frågorna
i det nya bolaget.
• Vi miljöcertifierar
oss enligt ISO 14001.

CYKEL I CITY

2009
• Fastigheten på Vasagatan 7
i Stockholm blir Sveriges första
LEED-certifierade byggnad.
• Tillsammans med 12 andra
företag grundar vi Sweden Green
Building Council.

LADDPLATSER

CYKELFRAKT

Det är lätt att ta
sig runt på och parkera
sin cykel. Både utsläpp
och antal bilar minskar.
Det är dessutom
bra för hälsan
att cykla.

Det är lätt att ladda
sin elbil. Fler elbilar
ger mindre avgaser
och buller.

Mer gods transporteras
med cykel eller eldrivna
fordon. Då minskar
buller, avgaser och
trängseln på
gatorna.

2010
• Vasakronan renodlar
beståndet och säljer
merparten av bostäderna.
• Vi tecknar det första gröna
hyresavtalet i Sverige.
2011
• Fastigheten Riga i Stockholm
vinner EU-pris för sin låga
energianvändning.

2012
• Som ett av de första företagen
i branschen utser vi
en hållbarhetschef.
• Gröna hyresavtal blir
branschstandard.

2013
• Vi utses till branschens mest
attraktiva arbetsgivare enligt undersökningen Branschbarometern 2013.
• Vi blir en Green Star i den globala
hållbarhetsundersökningen för fastighetsbolag, GRESB och blir därmed
den enda gröna stjärnan i Sverige.
• Vi ger ut världens första gröna
företagsobligation.

2014

2015

• Vasakronan blir först i Europa att
certifiera befintliga byggnader
enligt LEED volume.
• Vi blir återigen branschens
mest attraktiva arbetsgivare
enligt undersökningen
Branschbarometern 2014

• Företagets fastighetsvärde
passerar 100 mdkr.
• Vi tilldelas pris för vårt
hållbarhetsarbete vid Sweden
Green Building Awards

ILLUSTRATION: ANNA ÖDLUND

PENSIONER

Vasakronans avkastning
går till det allmänna
pensionssystemet
och bidrar därmed till
dagens och morgondagens pensioner.

