Esams avsiktsförklaring
Nätverket för hållbart byggande och förvaltande
”År 2020 är Umeåregionen ledande i världen för hållbart byggande och
förvaltande i kallt klimat”. Medlemmar i nätverket tillhör olika länkar i
byggkedjan och ska tillsammans förverkliga visionen genom att till
exempel utbyta kunskap, göra egna och gemensamma satsningar,
skapa en marknad i regionen och genom att via avsiktsförklaringar
driva utvecklingen framåt inom området.”

Esam AB är medlem i “Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i
Umeå” därför att
vi vill bidra till att skapa ett hållbart samhälle
vi vill ge vårt bidrag till att Umeå blir en ledande region i världen för hållbart byggande och
förvaltande i kallt klimat år 2020
vi vill bredda vår kunskap inom byggande och förvaltande
vi vill sälja vår kunskap och kompetens inom byggande och förvaltande
vi tror att vår satsning på hållbart byggande och förvaltning förstärks av att vi är med i
nätverket

Vi kommer
att i vårt verksamhetsledningssystem årligen följa upp och utvärdera vår avsiktsförklaring
att påverka som hyresgäster hur våra kontorslokaler förvaltas
att utforma förslag till examensarbeten till universitetet under 2010/2011
att kompetensutveckla oss själva i företaget genom att lära oss av de faktiska projekt vi
arbetar med inom internationell, regional och lokal hållbar utveckling med bäring på
hållbart byggande
att inom ramen för Esams temaområde Hållbart Byggande produktutveckla och öka
försäljningen av våra utbildnings- och processledartjänster, samt paketera goda exempel
som erbjuds andra genom bl a studieresor
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att dela med oss av den kunskap som vi erbjuder marknaden i form av vår helhetssyn på
hållbar utveckling, dvs hur byggande och förvaltande bidrar till en hållbar utveckling i
lokalsamhället och därmed också till regionala och internationella mål
att dela med oss av den kunskap vi erbjuder marknaden i form av processledning och
integrerade ledningssystem för utvecklingen av regioner, kommuner och företag/
organisationer
att med vår kunskap om olika certifieringsmodeller vara med och utvärdera kriterier/
modeller som nätverket kan arbeta utifrån
att dela med oss av vår kunskap som vi får ta del av genom våra nationella och
internationella kontakter
att sprida kunskapen från nätverket till våra kunder genom att t ex föreläsa om goda/
lärande exempel från regionen
att bjuda in medlemmer i nätverket till nyskapande, gemensamma projekt

Vi har följande förväntningar på nätverket
att vårt gemensamma arbete har lett till att vi 2020 kan visa med många konkreta
exempel på hur alla länkar i kedjan arbetar för att bygga och förvalta hållbart i regionen,
dvs att vision, mål och delmål för nätverket är uppfyllda
att vår kunskap om Hållbart byggande är känd och efterfrågad av våra kunder
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