
"Genom samverkan inom hållbart samhällsbyggande 
är Umeå år 2030 en internationell förebild." 
Övergripande styrdokument för att nå detta är FN:s globala hållbarhetsmål 
(17 stycken), EU:s och de nationella målsättningarna, "Färdplaner inom ramen 
för fossilfritt Sverige samt Umeås lokala miljömål. 

Handelsbanken Umeå City 

är medlem i Nätverket för hållbart byggande och förvaltande därför att: 

• vi vill bidra till en proaktiv samverkan inom hållbart samhällsbyggande för 
att Umeå år 2030 ska vara en internationell förebild. 

• vi vill utveckla och sprida vår kunskap och kompetens inom 
byggande/förvaltande. 

• vi tror att vår satsning på hållbart byggande och/eller förvaltning förstärks 
av att vi är med i Nätverket. 

Nätverket kommer att bidra med: 

• Mötesplats för erfarenhetsutbyte 
och kunskapsutveckling 

• Forum för workshops/ utbildningar 
kring olika teman 

• Studiebesök / Studieresor 

• Möjlighet för er att sprida kunskap 
i Nätverket / återkoppla det ni gör 
i hållbar riktning 

• Metodik för hållbarhet i bygg- och 
fastighetsbranschen 



Vi bidrar genom att: 
överträffa målsättningarna i "Färdplan för fossilfri konkurrenskraft - Bygg- och 
anläggningssektorn" samt koppla arbetet till Umeås lokala miljömål. Det gör vi 
genom att: 

• kartlägga vårt klimatutsläpp 

• kartlägga vårt arbete med social hållbarhet 

• sätta mål och handlingsplan för klimat och social hållbarhet 

• fokusera på följande av FN's 17 hållbarhetsmål: Handelsbanken stödjer 
dessa mål och har valt ut följande som huvudfokus: 5,8,9, 11, 13 och 16 

Ovan angivna punkter sammanställs årligen i Handelsbankens 
hållbarhetsredovisning . 

• 
transparent redovisa och dela med oss av våra årlica åtaqanden och 

Samt genom att: (kryssa för bidrag som gäller för just er verksamhet) 
~ dela med oss av kunskapen vi/branschen erbjuder marknaden 

~ sprida kunskapen från nätverket till våra kunder och samarbetspartners 

(gl bjuda in medlemmar i nätverket till innovativa, gemensamma projekt 

[gi utforma förslag till examensarbeten/praktikplatser till universitet 

Da' testa ny metod/teknik i projekt 

D egna förslag . 

Vi har följande förväntningar på Nätverket: 

Vi ökar vår kunskap och samarbete i Umeå inom området för hållbart 
byggande. Det leder till ökat byggande och tillväxt vilket ger möjlighet till mer 
affärer för oss. 

Vi förbinder oss att utvärdera årligen via utvärderingsmallen på 
webbolatsen hallbarahus.se ~ ~-=--- 
Umeå, 2021- 10 - 08... . · . 

Underskrift 

Handelsbanken Umeå Anders 
City................................................ Sundström . 

Nätverket för hållbart 
byggande och förvaltande 


