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Vasakronan skapar digitala tvillingar i rask takt
Ett sätt att göra förvaltningen mer effektiv är genom att använda digitala tvillingar. Ett arbete som
Fastighetsbolaget Vasakronan påbörjade förra året, med en rask digitaliseringstakt som har gett
många fördelar.

PROFILEN

Stockholmshems
kundförvaltare Ladan drivs
av att sprida kunskap
Som kundförvaltare på Stockholmshem har
Ladan Odaway stor nytta av sitt modersmål
somaliska och en av hennes starkaste
drivkrafter är att sprida kunskap.– Att göra så
att alla våra hyresgäster kan ta till sig viktig
information oavsett språk - det är en
jätteviktig fråga.
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Vitec samarbetar med kunder
för en hållbar framtid
Fastighetsbranschen står för minst 20% av alla
utsläpp i Sverige (Boverket) och Vitec Bygg &
Fastighet har som mål att de och alla kunder
ska vara fossilfria eller koldioxidneutrala till år
2030. En stor uppgift som de tar sig an
tillsammans med sina kunder.

 
KRÖNIKA

Livet som
”hållbarhetsbonde”
Björn Sandvall är teknisk chef för Rocklunda
idrottsanläggning i Västerås. I sin krönika
beskriver han sitt arbete som en bondes, som
kastar ut hållbarhetsfrön. Länge känns det
förgäves. Men så fastnar ett – och börjar gro.

Fristadbostäders nya tak
minskade energin med 30%
Fristadbostäder behövde renovera sitt platta,
läckande tak. Man reste takstolar och fick ett
sadeltak istället. Tack vare solceller,
sedumväxter och bättre klimatskal är nu
Centrumhuset i bättre skick och har minskat
sin energianvändning med cirka 30%.

AKTUELLA INKÖP

Ecoclime Group levererar ytterligare tre Evertherm-system för energieffektivisering till
Rikshem>>>
Retta får uppdraget att förvalta Mileways fastigheter i södra Sverige>>>
AktivBo får förnyat förtroende av Stockholms stads kommunala bostadsbolag>>>
PropertyPartner vinner uppdrag i Farsta Centrum>>>
Schneider Electric lanserar Wiser™ uppkopplad radiatortermostat för minskad
energianvändning>>>

Sänk energikostnaderna med
solceller och IMD
Ökande energikostnader får allt fler
fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att
överväga solceller. Här går Fastighetsägarna
Service igenom hur du kan maximera antalet
solceller utan att tvingas sälja vidare en stor
del av solelen för en liten peng.

Ny manual från SGBC för att
certifiera energismarta
byggnader
GreenBuilding är ett verktyg för att enkelt och
kostnadseffektivt kunna beräkna
energiprestanda så att man sedan kan
certifiera befintliga byggnader och
nybyggnation. SGBC har nu lanserat en
uppdatering av manualen.
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