
Mission
Vores kerneopgave er at stille sunde og gode boliger til rådighed for alle.

Vision

 

I 2030 er Ringgården kendt for at 
 
•  have boligområder med et aktivt beboerdemokrati, der understøtter et stærkt fællesskab, 

hvor vi passer på hinanden og har respekt for individet 

•  være foregangsbillede for at bygge og skabe rammer for liv, der forener høj arkitektonisk 
kvalitet og bæredygtighed 

•  være en boligforening, der både af beboere og medarbejdere opleves som attraktiv og 
effektiv

 

Boligforeningen Ringgården har i mere end 20 år haft en målsætning om at udvikle bære-
dygtigt byggeri og og boligområder med fokus på social, miljømæssig og økonomisk 
bæredygtighed. 
Det er derfor naturligt, at vi fortsætter dette arbejde med udgangspunkt i Verdensmålene 
for bæredygtig udvikling. Verdensmålene gør det klart at vi alle skal passe på vores natur-
grundlag – passe på kloden, herunder begrænse vores CO2 udledning markant, hvis vi og 
vores efterkommere skal få gode liv på kloden. 

I Ringgården vedkender vi os vores samfundsansvar ved at arbejde med Verdensmålene. 
Vi vil særligt have fokus på verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund – at gøre 
byer og lokalsamfund inkluderende, robuste og bæredygtige, samtidig med at vi udtænk-
er løsninger, der kommer Ringgårdens beboere til gavn. Vi kan bidrage til bæredygtighed 
gennem beboerdemokratiet, byggeriet, driften og det boligsociale arbejde.

 

I Boligforeningen Ringgården 
sikrer vi sammen smukke og 
bæredygtige boligområder for 
alle til glæde for beboerne, 
medarbejderne, samfundet og 
kloden

“
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•  Alle ansatte skal have fokus på beboernes trivsel og være med til at 
undgå, at konflikter eskalerer 

• Styrke det sociale fællesskab i afdelingerne

•  Udbrede forståelse for bæredygtig livsstil og bæredygtig udvikling i 
den enkelte afdeling gennem initiativer som fx miljøfonden

•  Arbejde for synliggørelse af energiforbrug vha. digitale løsninger.
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•  Aktivere fællesarealerne med flere funktioner for beboerne og sætte 
fokus på at holde dem pæne.

•  Skabe plads til biodiversitet i fællesarealerne
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•  Vi vil arbejde for at rekruttere en bredere og mere alsidig repræsenta-
tion af beboerdemokrater fx personer med anden etnisk baggrund og unge

•  Større forståelse for og opbakning til beboerdemokrati blandt beboerne
•  Arbejde med digitalt beboerdemokrati
•  Styrke indsatsen i forhold til socialt udsatte, børn og unge.
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Fysiske rammer 

•  Sikre godt indeklima og anvende sunde materialer uden farlig 
afgasning både i forbindelse med drift af bygninger, renoveringer og 
nybyggeri

•  Sikre tiltag der lægger op til fysisk aktivitet ifm. Ringgårdens bebyg-
gelser

•  Bygge boliger, der er til at betale og bygge boliger til alle
•  At sikre blandet boligudbud i nybyggeri og ved renoveringer
•  Stille krav til entreprenører, leverandører mv. om bæredygtighed 

herunder sociale klausuler og brug af lærlinge
•  Udarbejde en bæredygtig byggepolitik. Herunder at tænke CØ i 

anlæg og drift samt anvende bæredygtige bygningsmaterialer
•  Skabe sikre og inkluderende grønne offentlige og private uderum i 

bebyggelserne
•  Klimatilpasning indgår som en naturlig del i vores daglig drift, vores 

renoveringer og vores nybyggerier, så det beriger vores områder

•  Reducere og håndtere affald bedst muligt i hele Ringgården både i 
anlæg og drift
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•  Øge mængden af energirenoveringer og opnå mindre CO2 udslip 
samt reducering af energiforbrug generelt

•  Deltage i forskning, udvikling og afprøvning af tiltag til bæredygtig 
energiproduktion og -forbrug
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Organisation og 
medarbejdere

•  Reducer brug af kemikalier og forurening
•  Sikre et godt og sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere

•  Kontinuerligt deltage i samarbejder med fokus på udvikling af bære-
dygtighed både nationalt og internationalt

• Styrke synligheden af de projekter, vi indgår i
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•  Arbejde med inkluderende, inddragende og bæredygtig planlægning 
af vores bebyggelser

• Øge digitaliseringen
• Bruge bæredygtig indkøbspolitik
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