
M I L JÖPOLICY





Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är 
trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat 

ett miljöarbete som involverar alla våra samarbetspartners, leverantörer, 
hyresgäster, kunder samt själva byggnaden.

Informationen om Malmö Saluhalls miljöarbete ska vara tillgänglig för alla.  
Vi ska vara en miljömedveten verksamhet som aktivt arbetar för ett långsiktigt 

hållbart samhälle. Vår miljöplan ska genomsyra allt inom byggnadens fyra 
väggar, från byggnaden i sig ner till val av leverantörer. Vi ska kontinuerligt 

utveckla och förbättra vårt miljöarbete samt ge både kund och handlare 
förutsättningar att minska sin miljöpåverkan.

För att hitta vägen mot en mer hållbar handelsplats är det viktigt att alla 
samarbetar. Tillsammans kommer vi att kunna minska miljöpåverkan samtidigt 

som vi ser fördelar kring samarbeten och kreativa lösningar inom huset.

Vårt arbete skall även hjälpa våra saluhallskunder att tänka miljömässigt. Vi vill 
inspirera dem med nya lösningar och framförallt visa hur enkelt det kan vara 
att göra skillnad. Vi vill att våra kunder ska få inspiration kring hur dom i sin 

matlagning kan arbeta kreativt med sina råvaror och minimera svinn.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan  
även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.



KON KRETA AKTIVITETER FÖR ET T 
M I L JÖAN PAS SAT FÖRHÅLLN I NGS SÄT T



• Produkter och material för byggnaden är valda med 
miljö och hållbarhet i tanken. Det omfattar allt från 
projektering, val av energiförbrukning, hållbara 
energi källor etc. 

• Under entreprenaden rikta fokus på miljörelaterade 
frågor tillsammans med JSB Syd, som är ISO-tredje-
partscertifierat inom kvalitet/miljö och arbetsmiljö.

• Byggnationen ska genomföras enligt bestämmelserna 
i Sunda Hus. Detta innebär att endast medvetna och 
miljöklassade material har använts vid byggnationen.

• Malmö Saluhall är designad för att optimera såväl en-
ergianvändningen som inomhusmiljön. Mycket stor 
vikt har lagts i designprocessen på att säkerställa att 
ventilationen fungerar optimalt för att föra bort matos, 
men att endast göra det vid behov, och på så sätt mins-
ka energianvändningen samt miljöpåverkan. Likaså 
återvinns värme både från ventilationsluft och från 
kylmaskinerna.

• Driften i byggnaden ska vara miljöanpassad och pro-
dukter med låg energiförbrukning ska användas.

BYGG NADEN



• Handlarna ska ha en hög medvetenhet om Malmö 
 Saluhalls miljöarbete och ta hänsyn till miljön i alla 
beslut de tar.

• Handlarna ska alltid ha närodlat och ekologiskt som 
utgångspunkt. 

• Använda driftsnål utrustning och stänga av maskinell 
utrustning när den inte används. 

• Bidra till klok avfallshantering och lågt svinn. Allt 
 avfall ska källsorteras.

• Tänka kreativt kring varor med kort datum och  minska 
svinn. En handlares svinn kan alltid gynna någon 
 annan. Vi uppmuntrar våra handlare att  samarbeta. 

• Inspirera och förmedla expertis till kunder kring håll-
bart resurshavande.

• Välja förpackningar och engångsmaterial som är kom-
posterbara eller återvinningsbara.

• Använda miljövänliga rengöringsmedel.

HAN DL ARNA
• Uppmuntra och stödja våra leverantörers initiativ för 

en hållbar utveckling och följa upp de uppfyller våra 
miljökrav. 

• Hålla sig uppdaterad på lagar och förordningar inom 
miljöområdet. 

• Vara ett föredöme och ta hänsyn till miljön i varje be-
slut. I alla led, råvaru- och produktförbrukning, trans-
port och avfall, ska produkternas miljöegenskaper tas i 
bedömning. 

• Ta vara på kunskap om miljöfrågor samt främja och 
uppmuntra våra handlare och kunder genom att enga-
gera och informera om energiförbrukning och miljö-
påverkan. 

• Möjliggöra en källsortering som är enkel och tydlig 
både för handlare och kunder.

• Aktivt driva miljöfrågan i handelsföreningen samt 
vara öppen för förslag som kan förbättra och förenkla 
vår vision om ett hållbart Malmö Saluhall. 

• Använda miljövänliga rengöringsmedel.

LEDN I NG OCH DRI FT



• Hålla en god kontakt med kunden och ta vara på deras 
synpunkter i arbetet samt göra dem medvetna om sitt 
miljöansvar.

• Avfallshantering ska göras enkel med tydlig källsortering. 

• Uppmärksamma kunderna på hur Malmö Saluhall 
tänker kring svinn, återanvändning och förädling och 
inspirera till att samma tanke följer med kunden hem.

• Malmö saluhall är strategiskt placerat i city, nära 
 kollektivtrafik och lätt att nå både för gångtrafikanter 
och cyklister.

KU N DEN

KONTAKT

Martin Karyd
martin@malmosaluhall.se

Nina Karyd
nina@malmosaluhall.se

Tel: 040-626 77 30

facebook.com/malmosaluhall
malmosaluhhall.se



malmosaluhall.se


