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CERNERA STARTAR SAMARBETE
MED VÅGA SATSA VINN
Under våren 2018 kommer Cernera tillsammans med organisationen Våga
Satsa Vinn att genomföra ett CSR-projekt med fokus på fysisk och psykisk
tillgänglighet. Syftet är att uppmärksamma förbättringsområden vad gäller
tillgänglighet i bolagets kommersiella lokaler. Att skapa en så bra och enkel
vardag som möjligt för alla som besöker eller jobbar i fastigheterna är en
självklarhet för Cernera.
– Vi vill vara med och skapa ett inkluderande samhälle för alla, inte minst
i våra egna fastigheter och är övertygade om att samarbete rätt väg. Våga
Satsa Vinn delar våra värderingar och är ett levande bevis på att med vilja
och engagemang kommer man långt, säger Emelie Lindell, marknadschef
på Cernera.
En av eldsjälarna i Våga Satsa Vinn är Tommy Mäkelä, organisations- och
CSR-ansvarig. Sedan 2013 har han byggt upp föreningen som idag har ett brett
nätverk.
– Jag brinner för att alla i vårt samhälle ska få lika möjligheter till att ha en
aktiv fritid, ett arbete eller sysselsättning. Det finns mycket vi tillsammans
kan göra för att skapa möjligheter och det betyder mycket att en betydande
samhällsbyggande aktör som Cernera bygger vidare på konceptet
tillsammans med oss, säger Tommy Mäkelä.
– Utöver projekt där vi aktivt deltar, som i fallet med Våga, Satsa, Vinn, är vi
också med och sponsrar en rad organisationer och lokala idrottsföreningar.
Vår sponsringsstrategi handlar inte om att utbyta exponering mot pengar
utan om att vi vill ta vårt ansvar som en stor aktör i samhällsbyggandet. Vi
arbetar dagligen med att forma staden och vill vara med och bygga en trygg
och levande stad för framtiden, så det är viktigt för oss att delta och stötta
där vi kan, avslutar Emelie Lindell.

Cernera Fastigheter AB är en etablerad
aktör inom bostadsutveckling i utvalda
tillväxtregioner. Dessutom äger,
förvaltar och utvecklar vi kommersiella
fastigheter. Vi är ett av Västsveriges
största privatägda fastighetsbolag med
en egen förvaltningsvolym på drygt 1,2
miljarder kronor och innehar därutöver
en projektportfölj om närmare 1 800
byggrätter för bostäder i olika skeden.
Våga Satsa Vinn är ett socialt företag
som jobbar för ökad tillgänglighet för
alla. Organisationen består av ett antal
individer som brinner för dessa frågor
och arbetar aktivt tillsammans med
kommun, näringsliv, organisationer
och privatpersoner för att nå så bra och
hållbara resultat som möjligt.
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