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På Beckholmen ﬁnns ﬂera företag och verks amheter s om på olika s ätt bidrar till Stockholms maritima kulturarv och en levande
varvs miljö. Samtlig a aktiva är beroende av Ös ters jöns och Nationals tads parkens välmående och har en förnyad möjlig het att bidra
därtill, efter den omfattande s anering en av Beckholmen.
Stockholms Reparations varv s kall verka för att bli ett föredöme och exempel på hur maritima och andra verks amheter kan bli
framg ång s rika g enom att utveckla Beckholmen till en hållbar arbets plats . Verks amheter inom området får inte s ke på bekos tnad av
Ös ters jöns eller Nationals tads parkens ekos ys tem eller g rannars välbeﬁnnande. Vi kommer därför att s tändig t arbeta med att öka vårt
medvetande och kompetens för att förs tå vad hållbarhet innebär för Beckholmen och Stockholms Reparations varv AB.
Vi s ka:
Förebyg g a förorening och s tändig t förbättra vår miljöpres tanda g enom tydlig a och mätbara miljömål.
ﬁnna g emens amma och kos tnads eﬀektiva lös ning ar för återvinning och ins amling av res tmaterial
s e till att s kadlig a metaller och s vårnedbrytbara kemikalier inte ris kerar att s pridas i hav eller luft
utveckla trans porter och energ iförs örjning mot en fos s ilfri framtid
Lag s tiftning och andra bindande krav är minimikrav. Det lig g er i Stockholms Reparations varvs intres s e att alltid s träva efter att hålla
hög re s tandard än detta.
Genom detta s iktar vi på att bli en lös ning för Ös ters jöns och Nationals tads parkens framtida liv.
Vår utmaning och möjlig het lig g er i att s amarbeta och s amverka för Beckholmens bäs ta.
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