
Hållbarhet - vad menar vi egentligen?
De flesta företag idag pratar om att de arbetar hållbart, 

men vad betyder det i praktiken och vad menar vi när vi säger det?

Energi
För att minska vår energiförbrukning följer 
vi olika riktlinjer i det dagliga arbetet. Vi 
investerar i smarta lösningar, exempelvis 
används värmen som kylarna producerar 
till att värma upp resten av huset. Vi köper 
endast el som är gjord av förnyelsebar 
energi. 

Våra solceller producerar cirka 4000kwh 
under ett år. 

Val av råvaror & produkter
Många råvaror plockar vi direkt från 
naturen runt husknuten. Om det inte går 
söker vi upp producenter som har samma 
tänk som vi. Grönsakerna ska vara odlade 
utan några gifter, djuren ska ha levt ett bra 
liv och det ska finnas ett helhetstänk i hela 
produktionen med hänsyn till både miljön 
och de som arbetar. 

Odlingar
Våra odlingar är utspridda i byn, men 
störst odlingar har vi på Funäsdalsbergets 
branta sydsluttningar. Där odlar vi bland 
annat potatis, rotfrukter, kål och kryddor. 

Jord
Vi använder 

bland annat jord 
från vår egna 

kompost. 

Gödsling
Gödslar gör vi 

med koskit från 
närliggande 

gårdar.

Miljö.

Vår dröm är att bli självförsörjande. 
Vi kommer aldrig att nå dit, men idén 

genomsyrar allt vi gör

- Emil Bertilsson

”

Material & konsumtion
Det vi köper ska vara producerat på ett 
hållbart sätt, vi slösar inte och vi tar hand 
om det vi har. 

Återvunnet material
När det är möjligt 
köper vi saker som 

är gjort av åter-
vunnet material. 

Exempelvis textilier 
och möbler. 

Återvinning
Vi sorterar papp, 

plast, metall, 
kompost och glas. 
Vi återvinner även 

ljusstumpar som blir 
till nya ljus. 

Engångsartiklar
Vi undviker att använda engångsartiklar, 
och gör vi det är det av hygienskäl och 
produkterna är så miljövänliga som 
möjligt och sorteras, självklart, efter 
användning. 

Hur håller vi rent?
Vi städar med naturliga och miljövänliga 
medel, exempelvis Småländsk Linoljesåpa. 



Personalen
Det är viktigt för oss att vår personal trivs 
och har en chans att utvecklas, både 
yrkesmässigt och perosnligt. Handla lokalt

Att handla lokalt bidrar till en levande 
landsbygd, det skapar arbetstillfällen och 
gör att vi kan bo & leva i Funäsfjällen. 
Det är en anledning till att vi handlar av 
lokala producenter och återförsäljare.

Märkningar
Gifter är varken bra för miljön, personerna 
som arbetar vid exempelvis odlingen eller 
för personerna som ska äta det som odlats. 

Därför strävar vi efter att handla produkter 
och råvaror, allt från grönsaker till kläder, 
som är märkta med exempelvis Krav eller 
Fairtrade. 

Socialt.

Arbetsmiljö
Vi vill skapa en hållbar arbetmiljö. 

Friskvård
Vi vill ge personalen 
möjlighet till ett akivt 

liv, därför får dom 
varje år 3500kr för att 

kunna köpa 
exempelvis liftkort, 
spårkort, gymkort 
eller liknande för. 

Gemenskap
Vi skapar gemenskap genom olika 

aktiviteter, resor och middagar. 

Delaktighet
Personalen är 

delaktig i beslut 
som tas och utform-
ning av rutiner och 

arbetsplats.

Vill du veta mer? 
Tveka inte på att fråga oss, 

vi berättar gärna mer! 


