BÆREDYGTIGHED
– Fra vision til realitet

JÖNSSON ENTREPRISE A/S
Jönsson er en solid entreprenørvirksomhed med

ORDENTLIGHED - Indebærer, at vi leverer vores

gode og erfarne medarbejdere. Vores team har del-

bedste i alle sammenhænge. Til vores kunder, til vo-

taget i et utal af byggeprojekter, både indenfor den

res samarbejdspartnere og til hinanden. Hver gang.

private og offentlige sektor. Vores kernekompeten-

Vi behandler vores kunder, samarbejdspartnere og

cer dækker både erhvervsbyggeri og boligprojekter,

kollegaer med respekt. Vi efterlever samfundets

nogle med butikker i stueetagen. Vores faglighed er

regler – skrevne som uskrevne – for god opførsel

stor. For os er det vigtigt, at man, både individuelt

og god forretningsskik, både som mennesker og

og sammen, altid søger de bedste resultater i enhver

som virksomhed.

henseende.

ENGAGEMENT - Indebærer, at vi altid er 100% inHos Jönsson Entreprise A/S er vi eksperter i bygge-

volverede i alle opgaver, store som små. Det gælder

styring og projektledelse. Vi tager ansvar for vores

både internt og eksternt, i forbindelse med kunde-

byggeopgaver gennem hele fasen, både i projekt-

opgaver og samarbejdet med øvrige interessenter.

styring, materialevalg, valg af underentreprenører

Vi brænder for det, vi laver. Vi er engagerede i vores

og rådgivere. Vi arbejder dedikeret på at bidrage til

branche og i vores samfund.

indfrielse af ”FN’s 17 verdensmål” inden 2030.

TILGÆNGELIGHED - Vi er altid tilgængelige for
Jönsson Entreprise A/S er kendt for tre kerneværdi-

kunder, samarbejdspartnere og for vores kollega-

er i virksomheden, som vi er stolte af. Værdierne er

er. Vi svarer på alle henvendelser med det samme,

en del af vores DNA og indgår som en naturlig del

eller inden for en rimelig tid. Samtidigt sikrer vores

af vores arbejde og i alle processer af vores bygge-

værdier, at vi når vores mål på en måde, som vi kan

opgaver.

være stolte af. Vi vil levere kvalitet og værdi, og det
er vigtigt for os at være med til at sætte standarden
for god forretningsførelse i vores branche.

FN´S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG
UDVIKLING

bæredygtighedsfaktor i alle vores processer. Vi ser
bæredygtighed som et centralt element, der sættes
i fokus allerede i konceptudviklingen af projek-

FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er en

tet. Bæredygtighed er altid tværfagligt forankret

ambitiøs udviklingsdagsorden, som Jönsson favner

således, at bæredygtighed i alle former er med til at

og arbejder efter. I det følgende kan du læse om,

definere bygningen og give den identitet. Samtidig

hvordan verdensmålene kommer til udtryk i vores

kan bæredygtighed bidrage til at påvirke adfærden

daglige arbejde.

positivt hos brugerne. Det er ikke alene en teknisk
disciplin, men handler også om udviklingen af god

Bæredygtighed i projekter

og langtidsholdbar arkitektur.

Bæredygtighed og klima er en dagsorden, der er
allestedsnærværende i moderne byggeri og således

Kvalitetssikring

også en helt naturlig del af vores faglige tilgang til

Alle i teamet er bevidste om vigtigheden af et vel-

udviklingen af ethvert projekt. Men hos os er bæ-

udbygget kvalitetssikringssystem. Vi har særdeles

redygtighed ikke kun et spørgsmål om DGNB-cer-

gode erfaringer fra samarbejde i tidligere projekter

tificeringer. Det er også et vigtigt designparameter

i forhold til veludbyggede og gennemprøvede

for vores team. Vi arbejder målrettet på at udvikle

løsninger, samt for en effektiv intern og ekstern

vores viden og holde os opdateret på metoder og

dataudveksling. Vores kvalitetssikring skal sikre, at

løsninger, der kan bidrage til at skabe merværdi

produktion og leverancer af dokumenter og tjene-

for byggeriets fremtidige brugere. Gennem kvalitet

ster er på kvalitetsmæssigt højeste niveau, til den

og stram projektstyring sikrer vi den højest mulige

aftalte tid og budget.

VERDENSMÅL 3:
SUNDHED OG TRIVSEL
Personalepleje
Sikkerhed på pladsen er et af de store fokuspunkter hos Jönsson.
Vi vil til stadighed sørge for, at vores medarbejdere er opdaterede
indenfor dette felt. Byggepladserne er ordentlige og ryddelige, og
sikkerheden skal være i top. Alle passer på hinanden, og vi bestræber
os på at skabe et sikkert og sundt arbejdsklima. Medarbejderne har
gode arbejdsforhold, og der er en god tone blandt alle, så det er både
sikkert og sjovt at gå på arbejde. Vores adfærd, der afspejles i vores
værdier, afspejler langvarige forretningsrelationer og samarbejdspartnere. Vores medarbejdere skal uddannes løbende, så de altid er up-todate. Sundhed og trivsel er afgørende for vores tiltrækning af arbejdskraft - og mål nr. 3 af de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling frem
mod 2030.

VERDENSMÅL 5:
LIGEBERETTIGELSE MELLEM KØNNENE
Ligestilling
Hos Jönsson er alle berettiget til at være, som de er. Vi værdsætter
mangfoldighed og behandler altid hinanden og andre med respekt.
Vi står ved forskelligheder og anerkender andres meninger og holdninger. I vores rekruttering har vi øje for det underrepræsenterede
køn på alle niveauer og støtter op omkring ansættelse af flere kvinder
i byggebranchen.
Vi vægter ligestilling mellem kønnene på arbejdsmarkedet – mål nr. 5
af de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling frem mod 2030.

VERDENSMÅL 7:
BÆREDYGTIG ENERGI.
Hensyntagen til klima og ressourcer
Hos Jönsson har vi erfaring med DGNB, bæredygtigheds-certificerede
byggerier. Vi bestræber vi os altid på at anvende materialer, der så vidt,
det er muligt, påvirker vores miljø mindst muligt. Vores materialevalg
vil derfor afspejle, hvad der er bedst for miljøet og muligt indenfor
de givne rammer. Vi arbejder aktivt på at reducere affaldsmængden i
vores projekter mest muligt. Vi formår at gennemføre en fyldestgørende planlægning og udførelse af ethvert bæredygtigt byggeprojekt inkl.
udarbejdelse af dokumentation for bygherre. Vi udfører byggeprojekter
som er klimasikret, ombygningsparate, levetidssikret samt socialt ansvarlige – så vi kan overdrage dem til næste generation med stolthed.

VERDENSMÅL 11:
BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND.
Bæredygtig boligplanlægning
Jönsson har stærke referencer og solid erfaring med bæredygtige
DGNB-certificerede byggerier. Vi er derfor vant til at tænke i bæredygtighed, når vi arbejder i de byer og lokalsamfund, hvor vores byggerier
placeres. Gennem vores bæredygtige boligbyggerier bidrager vi til
verdensmål 11.3: en bæredygtig boligplanlægning og med flere bæredygtige byggerier i byen, er vi med til at reducere den negative miljøbelastning pr. indbygger.

VERDENSMÅL 12:
ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Fremme af offentlig og miljøvenlig transport
I verdensmål 7.3 fokuseres der på forbedring af den globale energieffektivitet. Hos Jönsson kommer det til udtryk på mange niveauer.
Fra brug af elpærer på kontoret til energieffektiviseringer på byggepladsen og fokus på miljødiesel ved transport og brug af maskiner.
Men ansvarligt forbrug og produktion er meget mere end det.
Det dækker også områder som valg af materialeleverandører og
omhu i vores beregninger.
Kvalitets- og miljøstyring er en integreret del af vores arbejde.
Hovedmålsætningen er, at bygherre sikres et byggeri, der opfylder
behov og ønsker, kvalitet til aftalt tid og pris. Men kvalitet i vores
arbejde mindsker også affaldsmængden og unødvendigt forbrug,
som ifølge verdensmål 12 bør reduceres gennem forebyggelse,
reduktion, genvinding og genbrug. I vores materialevalg indgår miljømæssige overvejelser indenfor de givne rammer. F.eks. indkøber vi
stål der, hvor der bliver tænkt på CO2, og vi laver vores beregninger
med præcision, så vi ikke anvender unødige ressourcer.
Indenfor transport kører alle vores arbejdsmaskiner på miljø-diesel
- og det gør vores vognmænd også. Gennem bevidste valg og fravalg
omkring vores forbrug både i administrationen, på byggepladsen
og i alle byggeriets faser, arbejder vi derfor aktivt for verdensmål 12:
Ansvarligt forbrug og produktion.

VERDENSMÅL 16: FRED;
RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER
Overholdelse af menneskerettigheder
Hos Jönsson respekterer og overholder vi vores forpligtelser over for
vores medarbejdere, når det gælder national lovgivning og aftaler om
sociale forhold samt arbejdsforhold og overenskomstforhandlinger.
Løn og personalegoder skal overholde den nationale lovgivning, gældende aftaler og den generelt accepterede standard for branchen.
Jönsson og vores samarbejdspartnere skal sikre, at alt arbejde bliver
udført efter anerkendte og lovlige ansættelsesforhold som er i overensstemmelse med lovgivningen. Det harmonerer med verdensmål
16.3, der fokuserer på at fremme retssikkerheden på nationalt og
internationalt niveau.

Work-life-balance
Hos Jönsson accepterer vi ingen form for diskrimination i forhold til
jobmuligheder. Mobning på arbejdspladsen, seksuel eller anden chikane vil ikke blive accepteret. Jönsson og vores samarbejdspartnere skal
sikre en fornuftig ”work-life-balance”, så medarbejderne ikke er tvunget til at arbejde længere end en normal arbejdsuge. Overtidsarbejde
kan være acceptabelt i særlige tilfælde men ikke som en permanent
situation. Vi vil til enhver tid anmelde ulovligheder og skride ind, hvis
det skulle blive nødvendigt.

Overenskomst
Alle vores ansatte er ansat under gældende regler og overenskomst.
Vi har fleksibel arbejdstid og en flad organisation, der tilgodeser alles
udfordringer i det daglige.

Overholdelse af juridiske retningslinjer og
forskrifter.
Det er en selvfølge, at Jönsson skal overholde gældende lovgivning og de forskrifter vores virksomhed
er underlagt. Vi forventer, at alle vores medarbejdere
kender de retningslinjer og forskrifter, der er gældende for deres rolle, uanset jobfunktion. Vi tager
skarp afstand til alle former for bestikkelse og korruption - og tolererer det ikke. Enhver overtrædelse
heraf vil få konsekvenser. Hos Jönsson er vi ærlige
og åbne i vores relationer med vores samarbejdspartnere. Vi forventer, at vores samarbejdspartnere
og deres leverandører opfører sig på samme måde,
og at de agerer i overensstemmelse med deres og
vores værdier.

Hos Jönsson har vi holdånd
– sammen er vi stærkest.

Med venlig hilsen
Thomas Normann
Adm. Direktør

