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Hållbarhetspolicy 
Tunet Hemavan AB är ett företag som under en lång tid välkomnat sina gäster året runt på ett gästvänligt, 
hållbart och miljövänligt sätt.  

Vi ska fortsätta ha besökaren i centrum, vistas i naturen på ett klimatsmart sätt och sträva efter social, 
miljömässigt och ekonomisk hållbarhet. 

För att vi ska kunna bidra med social hållbarhet ska alla behandlas jämställt och jämlikt, 
anställningsvillkoren ska vara likartade och ingen ska diskrimineras.  
De mänskliga rättigheterna ska säkerställas och alla ska behandlas med respekt, alla människor är lika 
mycket värda.  

På våra personalmöten ska vi ha utveckling av vårt hållbarhetsarbete på agendan med regelbunden 
uppföljning.  

Vi ska vara ett föredöme och engagera oss i frågor som berör området Hemavan och Tärnaby när dessa 
frågor dyker upp.  

Vi ska ha dialog och samarbeta med länsstyrelsen, markägare och samebyar och vara ödmjuka och sträva 
efter samsyn.  

Vi kommer aldrig att i vår marknadsföring eller i våra sociala medier berätta exakt till vilken plats på fjället 
vi har tagit med våra gäster för de olika aktiviteterna. 

Vi ska hushålla med naturens resurser och se till att vi inte påverkar klimatet och lämnar avtryck i 
naturen. Vi ska sträva efter att använda de bäst lämpade transporterna för vår verksamhet och 
naturligtvis ska alla sopor tas tillbaka från våra turer och det mesta sorteras och återvinnas.  

Vi har en miljöplan där vårt ansvar och våra handlingar uttrycks mer i detalj. 

Våra aktiviteter ska ske med hög säkerhet, olycksrisker ska minimeras och personalen ska få den 
utbildning som krävs för arbetsuppgifterna. 

Vi ska stödja lokala leverantörer vid köp av varor och tjänster. 

Vi ska i alla led agera långsiktigt och ta ansvar för att finansiella resurser säkras och på bästa sätt trygga 
Tunet Hemavan ABs framtid. 
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