
Vår värdegrund

Mänsklig Professionell

Ansvars- 
tagande

Hållbar



Hjälmen 2 – totalrenoverat, trivsamt boende i centrumnära läge

Mänsklig
För att vi bemöter alla med  
respekt och glädje, gärna med  
glimten i ögat. Förtroende,  
mod och prestigelöshet upp- 
muntrar och bidrar till hem- 
känsla i våra hus och  
områden.

Professionell 
För att vi är tillgängliga, syn- 
liga, lyhörda, återkopplande  
och affärsmässiga. Alltid  
kvalitetsmedvetna och  
duktiga på det vi gör – och  
vill hela tiden lära nytt  
och bli ännu lite bättre.

Ansvarstagande
För att vi såväl individuellt, inom  

den del av företaget vi tillhör,  
och för dess helhet tar vårt  

uppdrag på stort allvar gent- 
emot kunder och allmänhet.  
Hos oss kan alla få ett tryggt  

hem på lika villkor.

Hållbar
För att vi väger in ekonomisk,  
social och ekologisk hållbarhet,  
med fokus på samhällsnytta  
och långsiktighet, såväl för  
de människor som bor och  
arbetar hos oss som i vår  
fastighetsförvaltning.

AB GöteneBostäders värdegrund 



Vi håller vår värdegrund  
levande genom att…

...alltid ha den med oss i bakhuvudet i vardagen, så att den blir ett stöd för  
oss och något att falla tillbaka på när vi agerar och fattar beslut på jobbet. 

Ibland kommer den att göra det självklart för oss hur vi ska göra,  
ibland kommer vi att behöva tänka till och ibland kommer vi att behöva  
påminna varandra om den. Det viktiga är att den dagligen finns med oss. 

Vi formaliserar dessutom vårt fokus på värdegrunden genom  
att låta den vara en stående punkt i agendan på våra personalmöten.

Kort sagt håller vi vår värdegrund levande genom att agera  
mänskligt, professionellt, ansvarstagande och hållbart gentemot  

vårt uppdrag och alla de människor vi dagligen möter i jobbet.
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