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Det är lätt att prata om att hållbarhetsarbeten 
görs för framtidens skull, men hur ofta pratar vi 
om vårt hållbarhetsarbete på ett sätt som 
inkluderar framtidens människor? Det är ju våra 
barn och barnbarn som kommer att leva med 
effekterna av de beslut vi tar idag. Som Gävlebor 
läser vi den här boken för våra barn och barnbarn 
och lovar dem att fortsätta jobba för Gävles bästa. 
 För hur skulle vi någonsin kunna se dem i 
ögonen och svika det löftet?



Gavlia är en familj med företag som alla arbetar för Gävles 
bästa. I familjen ingår Gavlefastigheter, Gavle Drift & Service 
och Gävle Parkeringsservice. I den här berättelsen får du 
läsa om vårt hållbarhetsarbete.

Det här är Robin som är sju 
år och går i skolan. Efter 
skolan gillar Robin att vara 
med kompisar. Robins pappa 
jobbar på Gavlefastigheter.

Det här är Oscar. Han går 
i samma klass som Robin. 
Oscars storebror jobbar på 
Gavle Drift & Service.  

Det här är Maja. Hon 
går också i Robins 
klass. Majas mamma 
jobbar på Gävle 
Parkeringsservice. 
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Vi erbjuder våra medarbetare förmånscykel mot brutto-
löneavdrag utifrån Miljöstrategiska programmets 
mål om att öka Gävlebornas resor med hållbara 
transportmedel. 28 % av medarbetarna har tecknat 
avtal och flera cyklar till och från arbetet året om.

Pappa kommer alltid på cykel när han ska hämta Robin från skolan. Till 
och med på vintern. Pappas nya cykel har ett batteri och motor så att 
den kan åka supersnabbt. När Robin och pappa cyklar tillsammans cyklar 
Robin alltid snabbast. Förut hade Robins familj två bilar, men nu har de 
bara en eftersom pappa har sin cykel. Men det gör inget tycker Robin. 
Det är mycket roligare att cykla.

Fortare 
pappa!

Jag måste komma ihåg 
att ladda batteriet tills 
jag ska till jobbet igen.

6



Vi har i uppdrag att leverera 
miljöriktiga fordon och 
transportlösningar till 
Gävle kommun. Genom att 
ha alla fordon samlade hos 
oss får Gävle kommun en 
bättre överblick och kontroll 
på vilka fordon de har och 
hur de används, vilket gör 
det enklare att styra mot en 
fossilfri fordonsflotta.

Ja, precis. Vi kanske inte 
alls behöver åka iväg på 
möten. Men alla våra bilar 
ska i alla fall vara gröna 
till 2020. Vi håller på att 
byta ut de gamla nu. 

Pappa, varför 
ska alla bilar 
vara gröna?

För att de inte ska förstöra 
luften och planeten. Gröna bilar 
använder bara snällt bränsle.
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I dag är Robins pappa hemma 
från jobbet för att Robin är 
sjuk. Robin tittar på film och 
sover en stund. När Robin vaknar 
pratar pappa i telefon i köket. 
Han säger en massa konstiga 
ord, som kåldijoxid, och pratar 
om cykelpooler och skajpmöten. 



En dag åker Robin och mormor till stan för att spela minigolf i Boulognerskogen. 
När mormor betalar för parkeringen i automaten frågar Robin vad det är för 
mössa ovanpå automaten. Mormor förklarar att det är solceller som gör el av 
solstrålar. Det gör att automaten fungerar av sig själv. 

20 stycken solcellsdrivna parkeringsautomater har tagits i drift 
i Gävle under 2017 vilket minskat kostnaderna för installation 
och drift. Automaterna är självförsörjande på förnybar el och kan 
enkelt flyttas om behoven i staden förändras.

Funkar allt 
med solceller 
av sig självt?

Kanske inte allt, men 
mycket skulle det nog gå 
att sätta solceller på. 

Kan det vara solceller 
på golfbollarna? Åker de 
iväg av sig själva då?
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För att stödja möjligheten till aktiviteter som ökar välbefinnande och 
hälsa tilldelas medarbetarna ett friskvårdsbidrag. Under 2017 har nästan 
alla av våra medarbetare delvis eller helt utnyttjat sina friskvårdsbidrag. 

Oscars mamma och Robins pappa har börjat träna tillsammans. De åker 
till gymmet flera gånger i veckan. Ibland följer Oscar och Robin med 
dit och leker i ett rum bredvid alla konstiga maskiner. Ibland tjuvkikar 
de på föräldrarna. Robin och Oscar tycker att det ser kul ut och 
brukar prova själva på skolan.

Min pappa säger att 
han kan göra hundra 
såna här!

Min storebror kan 
säkert göra hundra 
miljoner stycken.
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Så här gör 
min mamma.



Då vill jag bara 
klicka på kattungar!

Det är inte riktigt så 
det funkar hörni. 

Om jag trycker på 
en cykel i telefonen, 
kommer det en då? 

Vi erbjuder möjligheten att betala parkeringen med 
mobilen istället för i automaten. I november 2017 
betalade 32 % av parkörerna i Gävle via mobilen. 15

Det är lördag. Robin åker med Maja och hennes mammor till stan. 
De ska äta på restaurang och sen ska de gå på konsert. Majas mamma 
Linda betalar för parkeringen i en app i sin mobil. Det borde Robins 
mormor lära sig, tänker Robin. De ska gå på en restaurang där de 
också ska betala i en app har Majas mamma Isabella sagt. Robin 
visste inte att mat kunde komma ur mobilen.



Waaoow!

Vi har idag 6 byggnader som är certifierade 
enligt Miljöbyggnad Silver, till exempel 
Gavlehovshallen. Målet är att alla våra 
nybyggnationer ska certifieras på denna nivå.

Har ni hört att det sitter 
solceller på taket? De skapar 
så mycket el att det skulle 
räcka till 40 villor. 

Vad stort 
det är! Jag vill 

springa 
först.
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I dag är det idrottsdag i skolan och hela Robins klass har åkt 
buss till Gavlehovshallen. Det är första gången Robin är där. 
De ska prova friidrott. Robin vill testa längdhopp och Maja vill 
kasta kula. Robin har hört att huset är ett silverhus, fast det 
ser inte så silvrigt ut. Läraren förklarar att det betyder att 
huset är bra för miljön och hälsan för de som är i huset. 



Det är städdag på skolan och alla barnen hjälps åt att leta skräp 
och trasiga saker på skolgården. Robin hittar nästan inget skräp och 
inte Maja heller. Robin kollar gungorna och de gungar som de ska, 
rutschkanan åker lika fort som vanligt och ingen har ritat på baksidan 
av stora skolhuset, fastän lärarna säger att det hände ibland förut. 

Det säger 
min syster 
också.

Jag vill 
också få gå 
på konsär!

Min storasyster säger att 
förut var det jättemånga 
fönster som var trasiga på 
skolan ibland. Men nu när 
fönstren är hela får hon 
och hennes kompisar gå 
på konsär istället!

Jag hittade 
en burk!

Nolla sabbet arbetar sedan 2010 framgångsrikt för att 
minska skadegörelsen på Gävles skolor. Genom att 
informera om vad skadegörelse innebär, inspirera eleverna 
med goda förebilder och göra roligare saker för pengarna 
har vi minskat skadegörelsen med 60 %.18 19



Robin åker med sin klass till biblioteket ibland. I dag träffar 
de Oscars storebror Daniel. Han städar utanför Rådhuset 
tillsammans med sina jobbarkompisar. Robin och Oscar vinkar 
till Daniel och säger hej till Daniels kollega Hannah. Oscar 
berättar att Daniel har jobbat där länge och trivs jättebra. 

Vi har tre servicegrupper som bemannas av medarbetare med funktions-
variationer. De har sina trygghetsanställningar via Arbetsmarknadsenheten. 
Grupperna utför underhållsuppgifter och är uppskattade i verksamheterna. 
Flera av medarbetarna har utvecklats mycket både i sitt arbete och i sin 
personliga utveckling.20 21

Vi ska på fotboll 
ikväll! Ska du 
med Oscar? 

Och jag också!

När jag blir stor ska 
jag bli som Daniel. 
Jag ska också jobba 
med mina kompisar 
och gå på fotboll. Jag med.



Gävle är en kuststad i södra Norrland. 
Här bor ungefär 100 000 personer.

Nästan alla Gävlebor kommer i kontakt med Gavlia-koncernen varje 
dag, genom våra förskolor och skolor, idrotts- och kulturhus, genom 
parkerna och vägarna vi sköter om och parkeringsytorna vi hanterar. 
Genom att vi gör vårt bästa för att bli hållbara hjälper vi Gävleborna 
att leva ett mer hållbart och hälsosamt liv, för framtidens skull.
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Vill du ha vår hållbarhetsredovisning digitalt finns den att hämta på: 
www.gavlefastigheter.se  |  www.gavledriftservice.se  |  www.gavleparkering.se  


