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TidX Förvaltning AB utför teknisk och ekonomiska förvaltningstjänster för fastighetsägare i alla former. 

Tjänsterna inkluderar teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel, markskötsel, snöröjning, 

fasadtvätt, lokalvård, hyresavisering samt projektsamordning. 

 

Miljöpolicy 

TidX skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos 

kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna införlivas i alla delar av verksamheten för 

att skydda miljön.  

TidX arbetar med ständiga förbättringar som inom miljöområdet leder till att vår miljöpåverkan kontinuerligt 

minskar. Utbytesprincipen följs vilket innebär att sämre teknik och sämre produkter byts ut mot bättre och 

mer miljöanpassade. Dessutom arbetar vi efter försiktighetsprincipen som styr vilket val som skall göras när 

risker för skador och olägenheter på människor och hälsa finns. 

 

För det avfall som vi förorsakar följer vi kretsloppsprincipen och avfallshierarkin, vilka grundar sig på EU:s 

ramdirektiv för avfall. De föroreningar som verksamheten förorsakar skall ständigt reduceras och nya 

föroreningar skall förebyggas. Lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpliga för verksamheten skall 

följas. Avstämning görs årligen mot upprättat lagregister. 

 

För att våra medarbetare skall kunna fatta så miljövänliga beslut som möjligt finns inom TidX tydliga regler, 

riktlinjer och rutiner. Miljöarbetet ingår i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön tas vid varje beslut så att vi 

verkar för en hållbar utveckling i samhället. 

För att klara våra miljöåtaganden 

 

• engagerar vi alla medarbetare och utbildar i miljöfrågor fortlöpande. 

• kommunicerar vi vårt miljöarbete till kunder och andra intressenter. 

• fokuserar vi på förbättringsrapportering för ständigt utveckla och minska vår miljöpåverkan. 

• har vi en god kännedom om och tillämpar gällande lagar och regler som berör vår verksamhet. 

• källsorterar vi allt avfall. 

• väljer vi de minst miljöpåverkande produkterna när valmöjlighet finns. 

• byter vi ut material bara när det verkligen behövs och återanvänder det material som går att 

återanvända. 

Miljömål 

Miljömål sättas årligen. Mätning och redovisning görs regelbundet och utgör underlag för förbättringsarbetet. 
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