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Assemblin antar ny hållbarhetspolicy 
 
För att tydliggöra sina ambitioner inom hållbarhetsområdet har Assemblin antagit en ny 
hållbarhetspolicy. 
 
Assemblin vill vara Nordens bästa installationsbolag. Utgångspunkten är att vi ska vara ansvarsfulla och 
värdeskapande i förhållande till alla våra prioriterade intressenter, men också i förhållande till samhället i 
stort. För att tydliggöra våra ambitioner inom hållbarhetsområdet har Assemblin antagit en ny 
hållbarhetspolicy, som fungerar som ett brett paraply för hållbarhetsområdet.  

– Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationslösningar – av människor och för människor. 
Hållbarhetspolicyn syftar till att tydliggöra hållbarhetsdimensionen i visionen. Målsättningen är att vi genom 
att vara en attraktiv arbetsgivare och leverantör ska leverera lönsam tillväxt med kontrollerade risker och 
minimal negativ påverkan på miljö och samhälle, säger Mats Johansson, vd och koncernchef på Assemblin. 

I Assemblins hållbarhetspolicy finns principiella ställningstaganden för de tretton hållbarhetsaspekter som 
utifrån Assemblins verksamhet är mest materiella. I policyn anges också de internationella standards och 
överenskommelser som Assemblin har valt att stödja - ”Global Compact”, ”Parisavtalet” och ”Agenda 2030”.  

– Hållbarhetspolicyn har arbetats fram i koncernens hållbarhetskommitté och sedan förankrats i såväl 
koncernledningen som styrelsen. Tillsammans med våra värderingar och uppförandekod är hållbarhetspolicyn 
det viktigaste styrverktyget för vårt hållbarhetsarbete och anger en lägsta nivå för all verksamhet, säger Åsvor 
Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef på Assemblin. 

Hållbarhetspolicyn är publicerad på Assemblins websida: 
https://www.assemblin.com/globalassets/common/about-us/policies/hallbarhetspolicy-20191210.pdf 

För mer information, kontakta: 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef på Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 70 600 
73 21 

 

Om Assemblin 
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och 
underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att 
fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en 
omsättning på 10 miljarder kronor och cirka 5 900 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se. 
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