
 
 
 

Vores bidrag til verdensmålene : 
 
I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York en ambitiøs dagsorden 

- 17 mål. Disse sætter fælles kurs mod en mere bæredygtig verden, på den ene side i forhold til 

miljøet, klimaet og den global temperaturudvikling, på den anden side i forhold til, hvordan vi 

forvalter og fordeler verdens naturressourcer og velfærden imellem os.  

Med FN’s 17 verdensmål er der sat en global dagsorden omkring bæredygtighed, som taler lige ind i 

den almene sektors samfundsbidrag. Dette betyder naturligvis også at vi i Skanderborg 

Andelsboligforening skal arbejde aktivt med verdensmålene.  

 
Vi har i lighed med BL valgt at arbejde med 3 temaer: 

 
Miljømæssig bæredygtighed  
SAB skal sikre, at alle kommende renoveringer og vedligeholdelsesopgaver sker bæredygtigt og at 

vi sikre energieffektive bygninger der fortrinsmæssigt også sikre tilgængelige boliger for ældre og 

handicappede.  

I vores daglige drift skal vi kun benytte miljøgodkendte produkter, og vi bruger ingen giftstoffer til 

bekæmpelse af ukrudt i vores afdelinger. 

Alle rengøringsmidler og vaskemidler som bruges i vores afdelinger, skal ligeledes være 

miljøgodkendte. 

 

Samfundsøkonomisk bæredygtighed  
SAB er en virksomhed, som på lige fod med resten af den private og offentlige sektor skaber 

omsætning og vækst. Derved bidrager vi direkte såvel som indirekte til beskæftigelsen.  

I SAB tilbyder vi praktikpladser og uddannelsespladser der står i mål med størrelse af vores 

arbejdsplads. Der indgås endvidere sociale klausuler med de håndværkere der udfører arbejder ved 

SAB. Her har vi særlig fokus på uddannelsesaftaler med lærlinge, og at alle arbejder under en 

overenskomst. 

 

Social bæredygtighed  
At drive og udvikle almene boliger indebærer en vigtig social dimension. Ved at sikre sunde, billige 

og velfungerende boliger til alle hjælper vi til at afbalancere boligmarkedet i Skanderborg 

Kommune. Alle kan bo i en almen bolig og skrive sig på en venteliste. Samtidig sikrer den 

boligsociale anvisning, at de mennesker, som har udfordringer af fx social eller økonomisk karakter 

også kan få en ordentlig og sund bolig. På den måde sikres et socialt og økonomisk miks i de 

almene boligområder, som er unikt i forhold til, hvordan den boligsociale opgave løses på i 

Skanderborg Andelsboligforening.  

Derudover udgør vi velfærdssamfundets boligsociale sikkerhedsnet ved at stille hver fjerde ledige 

bolig til rådighed for den kommunale boligsociale anvisning til udsatte familier i akut bolignød.  
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