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PORTRÄTTET

”Vi förbrukar inte resurser i onödan”
Agenda 2030 är en pådrivande faktor för Chris Österlund, VD på Botkyrkabyggen. Det handlar
om att integrera social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i det dagliga arbetet. Viljan att
göra nytta, göra skillnad och se resultat är hennes bränsle.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN META

Del 1: End of Life – Var är
dina system i livscykeln?
Hur bra koll har du på era systems livscykel?
Denna artikel är starten på en serie om vad
som händer när ett systemstöd går ur tiden.
Följ med oss under året och ta reda på var
ert system be�nner sig och se till att ha bra
livscykelhantering.

 

 

Stockholmshems arbete
mot lägenhetsfusk för
tryggare områden
Otillåten andrahandsuthyrning, svarta
överhyror och skenbyten är ett utbrett och
växande problem. Stockholmshem arbetar
sedan många år proaktivt mot fusket vilket
resulterat i att 193 lägenheter gick till
bostadsförmedlingens kö under förra året.

Riksbyggens Brf minskar
energin och får bättre
värmekomfort
Riksbyggen Brf Göteborgshus 21 har
minskat sina energikostnader och uppnått
en bättre värmekomfort både i
värmesystemen och varmvattensystemen.
Med Bauer vattenbehandlingssystem får
bostadshusen en optimerad e�ekt i
systemen.

 

 

KRÖNIKA

Renovering av hyresrätter
kan göras mer hållbart
1/5 av Sveriges bostäder �nns i
miljonprogrammen och har stort
renoveringsbehov. Men renovering betyder
stigande hyror och stor klimatpåverkan.
Hyressättningssystemet, som belönar nytt
och inte underhåll, behöver ändras anser
Fredrik Olsson på Sweco.

 

 

HALLÅ DÄR...

”Social hållbarhet är en av
vår bransch största
utmaningar!”
… Karl Henriksson på Borago. Varför vill ni
bli partners till Förvaltarforum?– Alla
fastighetsägare påverkas direkt eller
indirekt av städningens kvalitet. Genom att
bli partners med Förvaltarforum kan vi nå
dem och hålla oss uppdaterade på
förvaltningsområdet.

FASTIGHETSFOLK I FARTEN

BIM Alliance är en stark
och drivande
medlemsorganisation som
jobbar med att öka nyttan
av digitala tekniker och BIM
i samhällsbyggande och...

Bostadsbolaget är en av
Sveriges största
hyresvärdar och Göteborgs
äldsta allmännyttiga
bostadsbolag. Totalt äger vi
�er än 24 500 hyresrätter
fördelade...

ByggVesta är en innovatör
som utvecklar, bygger,
förvaltar och investerar i
nya hållbara bostäder. Vi är
ett värderingsdrivet företag
som fokuserar på
samhällsnytta...

PODDAR
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