Hållbarhetspolicy för ett ansvarsfullt fastighetsbolag

Hållbarhet för Lejonfastigheter är att vara en ansvarsfull arbetsgivare, fastighetsägare, byggherre och
samhällsaktör. Som ett kommunägt bolag ska vi agera föredömligt och arbeta för en långsiktigt
hållbar utveckling för att skapa ett värde för Linköping och dess invånare.
Hållbar samhällsaktör
Vi vill aktivt bidra med stimulerande och lärande mötesplatser för Linköpings medborgare för att
skapa det goda samhället genom utveckling och förvaltning av Linköpings offentliga miljöer. För att
utvecklas som företag vill vi samverka med våra intressenter för att få veta vad de värdesätter, därför
kommunicerar vi öppet och är lyhörda för deras behov. Gällande lagstiftning och villkor uppsatta för
verksamheten utgör ett minimikrav, där våra ambitioner sträcker sig längre med fokus på ständiga
förbättringar.
Som arbetsgivare tar vi vårt ansvar att erbjuda varje medarbetare ett utvecklande och ansvarsfullt
arbete. Vi ska vara en attraktiv och jämställd arbetsplats där varje medarbetares unika egenskaper
tillvaratas. Mångfald berikar, ökar kreativiteten och bidrar till Lejonfastigheters utveckling. Alla som
arbetar för Lejonfastigheter ska ha en sund och säker arbetsmiljö där vi trivs och utvecklas. Vi har ett
tydligt samhällsengagemang där vi verkar för ökad sysselsättningsgrad för unga och personer långt
ifrån arbetsmarknaden samt minskad segregering.
Hållbara affärer
Genom en hållbar ekonomisk utveckling skapas förutsättningar för att Lejonfastigheter ska kunna
fortsätta bedriva ett ansvarsfullt företagande. Lejonfastigheter ska bedriva en lönsam verksamhet
med ekonomisk stabilitet. All verksamhet inom Lejonfastigheter ska ske med kunden i fokus, det
präglar vårt kvalitetsarbete. Lejonfastigheter kännetecknas av öppenhet, ärlighet och hög moral. Vi
tar avstånd från all form av korruption och för oss är det självklart att våra leverantörer delar dessa
värderingar.
Hållbara fastigheter
Lejonfastigheter skapar kreativa, pedagogiska och trygga miljöer i teknisk och miljömässig framkant.
Vi skapar flexibla byggnader som passar hyresgästens behov, nu och i framtiden genom att förvalta
och utveckla hållbara hus, med fokus på god inomhusmiljö, energieffektivitet och giftfria miljöer.
Med våra fastigheter vill vi bidra till en hållbar stadsplanering och verka för ett koldioxidneutralt
Linköping.
Med lyhördhet, nytänkande och långsiktighet för vi Linköping framåt.

