
#BEINGEDGE

Vi lovar att vara en del i omställningen till en klimatneutral byggbranch vid 2030. Det blir till 
verklighet genom vårt klimatlöfte, där vi förbinder oss att arbeta med bland annat:

Klimatkalkyl  •  Återbrukat material  •  Inga flygresor
•  Recirkulering av vatten   •   Multifunktionella platser  • 
Klimatoptimerade material   •  Tjänsteresor med cykel 
• Samutnyttjande av resurser • Lokala material •
Flexibel design • Goda förutsättningar för vegetation   
• Massbalans • Biokol • Mobility management •
Kunskapsåterföring • Samverkan med leverantörer
•  Beständiga material •  Blågröngrå system (BGG) • 
 

”The climate emergency 
is fully upon us, and we 
have no time to waste” 
- Antonio Guterres, Generalsekreterare FN 

Edge verkar inom landskap, infrastruktur, vatten och miljö.  
Vi drivs av nyfikenhet, engagemang och att ständigt utvecklas inom samhällsbyggnad. 
Vi är stolta medlemmar av Lokal färdplan Malmö - LFM30. 
Tillsammans skapar vi hållbara miljöer för framtiden - on the edge!

Följ med oss på resan! 

www.edges.se 



VI FORMAR 
FRAMTIDENS STÄDER, 
INFRASTRUKTURLANDSKAP  
- ON THE EDGE

Konsulter
Landskapsingenjörer 
och landskapsarkitekter

Vi följer hela processen - 
från planering till 
gestaltning, projektering och 
genomförande. 
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Det är vår vision. Genom att bygga ett hållbart och attraktivt 
samhälle vill vi få människor att vistas mer utomhus, i de of-
fentliga rummen. Det bidrar till ökad livskvalitet, större tillit och 
ökad trygghet. Vi vill också få medarbetare, kunder och andra 
intressenter att komma ut med all sin kompetens och samtidigt ut-
veckla den potential varje individ har inom sig. Tillsammans skapar 
vi livskvalitet i ett hållbart samhälle där människor vill vara ute!”

”VI FÅR MÄNNISKOR 
ATT KOMMA UT!”

#BEINGEDGE



ATTRACT - KLIMATFÖRMÅNER 2022-02-26



KLIMATFÖRMÅNER 

Klimatledighet
Skippa flyget på semestern och 

få två dagar extra ledighet

Cykla i tjänsten och få fem 
gånger mer ersättning än för bil

Milersättning för 
cykel i tjänst

Miljövänligt färdsätt till och från 
arbetet ger upp till 4000/år i 

miljöbonus

Miljöbonus

Demonstrera för klimatet på 
betald arbetstid

Klimatengagemang 
på arbetstid

Som erbjuds samtliga medarbetare på 
Edge



Varför klimatförmåner?
Ta ansvar för klimat och miljö
Förbindelser till klimatlöfte LFM30

Uppmuntra och underlätta för 
anställda 

Hållbarhetsfrågor är viktiga bland 
verksamma i branschen

Stort marknadsföringsvärde och
attraktivt för medarbetare.

Inspirera andra genom att visa 
att det går att göra skillnad!
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Miljöbonus

Främjar miljövänligt resande 
till och från jobbet.

Medarbetaren registrerar sitt 
transportsätt och får poäng. 
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Tillägg på lönen som skattas

Poängsystem med lägst poäng för 
bil

och högst poäng för cykel / gång.

Anpassat efter distans till arbetet

Upp till 4000 kr/år
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Miljöbonus

#BEINGEDGE



MiljöbonusUppmuntrar miljövänligt resande

Hälsofrämjande med cykel och 
gång

Aktiv åtgärd och konkret agerande
 

Unikt marknadsföringsvärde

Inspirera fler företag att ta efter
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Miljöbonus
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Kräver administrativt 
nytänkande. 

Manuell handläggning - 
ambition att integrera i 

tidsrapporteringssystemet

Kontorets läge ej centralt - 
Många medarbetare bor långt 

från kontoret
Inte anpassat för hemarbete 

 
Integritet och tillit 
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Miljöbonus
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Vad kan man göra för att underlätta  
för de som cykelpendlar till arbetsplatsen?

- Tillhandahåll säker cykelparkering.  
 
- Se till att det finns effektiva regnskydd  
(bra regnponcho t.ex.) att låna på företaget.

- För de som är inbitna bilanvändare – köp in el-cyklar för 
att på den vägen leda in denna grupp i cyklandet.

- Cykelrepresentationer med kunder, cykla till 
restaurangen, visa staden på cykel m.m.

- Dusch, omklädningsrum och plats för 
förvaring av kläder.

Tips från https://cykelvanligarbetsplats.se/
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TIPS FÖR ATT FRÄMA CYKLING!

#BEINGEDGE
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VAD HINDRAR ER ATT 
TILLÄMPA MILJÖBONUS?

SKRIV I CHATTEN ELLER RÄCK UPP HANDEN!

#BEINGEDGE



Ersättning för cykelresor i tjänsten, 
per km  

5 gånger så mycket som för bil - 20 
kr/km.

 
Rapporteras på samma sätt som 

milersättning för bil men egen 
tidkod 

Underlag för skatt och avgifter 

Används både lokalt inom Malmö 
och regionalt utanför staden av 

medarbetarna
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MILERSÄTTNING 
FÖR RESOR I TJÄNSTEN



LFM30 Klimatlöfte cirkuläritet 2021-05-31, 

Syfte att uppmuntra och 
möjliggöra mijövänligt resande 

till och från möten och 
platsbesök.

Kontorscyklar finns på kontoret 
och bokas på samma sätt som 

mötesrum. 
 

Kartläggning och anslag 
med jämförelser av restider till 
frekventa destinationer från 

kontoret 
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Hur lång tid tar resan? 
  MMeedd  bbiill   KKoolllleekkttiivvtt     MMeedd  ccyykkeell  

Till Malmö C:   15 min  20 min  15 min 

Till stadshuset Malmö:  15 min  20 min  15 min  

Till Lund C:   25 min  40 min  60 min 

Till Helsingborg C:  55 min  80 min  200 min 

 
 
För kollektivtrafik är promenad till Kirsebergs kyrka samt eventuella byten inräknade.  
För cykling är ingen hänsyn taget till att man ofta kan ta sig ända fram till dörren! 

Milersättning för 
cykel i tjänsten



Tidskrävande vid längre sträckor.

Elcykel förenklar vid längre resor

Hemarbete och onlinemöten 
begränsar transport i tjänsten
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Milersättning för 
cykel i tjänst
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LFM30 Klimatlöfte cirkuläritet 2021-05-31, 

Klimatledighet
Möjliggör för medarbetare 
att kunna resa klimatsmart 
på sin semester - tex med 

tåg 
 

Två extra semesterdagar till 
medarbetare som avstår 

flyget under ett år.
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Anonymt och frivilligt att 
nyttja för alla medarbetare. 

Bygger på förtroende mellan 
medarbetare och företag.

Behandlas som övriga 
semesterdagar 
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Klimatledighet
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Stor uppmärksamhet 
internationellt - intervjuer 

med TV, dagstidningar och 
magasin från Europa till 

Oceanien! 
 

Attraktivt för rekrytering 
av klimatengagerade 

medarbetare 
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Klimatledighet
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Radikalt, påverkar 
medarbetare utanför 

arbetstid. Tillit & 
integritetfråga 

 
COVID - slog till efter 

införandet, stängda gränser 
och hemester. 

 
Ekonomiskt åtagande

Klimatledighet

#BEINGEDGE
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HUR SER NI PÅ 
KLIMATLEDIGHETEN?

SKRIV I CHATTEN ELLER RÄCK UPP HANDEN!

#BEINGEDGE



Uppmuntran och möjliggörande 
för medarbetare att engagera sig 

för klimatet på arbetstid.

Deltar i Fridays for futures 
globala klimatdemonstrationer 

på arbetstid, frivilligt för alla 
medarbetare

I viss mån möjliggörs 
engagemang i idéella 

miljöorganisationer på arbetstid - 
som privatperson. 
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Klimatengagemang
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LFM30 Klimatlöfte cirkuläritet 2021-05-31, 

Stötta   klimatrörelsen och se 
klimatarbetet som del i en större 

samhällsutveckling. 

Stödja och möjliggöra medarbetares 
personliga engagemang för klimat 

och miljö.

Vi vill vara drivande i omställningen till 
en hållbar samhällsutveckling. 

Klimatengagemang

Klimatengagemang
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LFM30 Klimatlöfte cirkuläritet 2021-05-31, 

Känslig beröringspunkt till politik 
och ideologier. Kräver insikt, 

överväganden och medvetenhet 
om sammanhang och övriga 

aktörers agendor.

Deltar i manifestationer som 
privatpersoner och undvika 

företagslogotyper etc.  
Får inte bli greenwashing

Klimatengagemang
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LFM30 Klimatlöfte cirkuläritet 2021-05-31, 

VAD KAN VI GÖRA MER? 
 

VILKA KLIMATFÖRMÅNER  
KAN NI INFÖRA?  

 
VAD GÖR NI IDAG?
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