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Vad är solhybrider? Wallenstam testar, i nytt
bostadsprojekt
Ett av Wallenstams nya hus får solhybrider, som producerar både el och värme. Det är kalla
solpaneler som kopplas till en bergvärmepump.
– En smart lösning för oss, när vi inte kunde använda luftvärmepumpar, säger energichef Patrik
Persson.

 

 

PARTNERTEXT FRÅN BOSTADSBOLAGET

Bostadsbolagets
vattensparkampanj ger
resultat
Bostadsbolagets vattensparkampanj
Waterhack ger resultat. Hyresgästerna
hänger på och minskade sin
vattenanvändning med 6,6% redan de första
veckorna.

 

 

Botkyrkabyggens jakt på
energitjuvar ger resultat
Bostadsbolaget Botkyrkabyggen har jagat
energitjuvar i 15 år. Och jakten har varit
lyckosam. År 2022 var den totala
energianvändningen hela 25,3 procent lägre
jämfört med år 2007, då startskottet gick för
jättesatsningen.

 

 

Poseidon 8-punktlista för
att motverka utsatta
områden
Sedan 2020 har Göteborgs allmännyttiga
bostadsbolag ett tydligt uppdrag att arbeta
för att ingen göteborgare ska behöva bo i
ett särskilt utsatt område. Poseidon berättar
nu i rapporten ”Vi gör det tillsammans” om
sitt arbete.

 

 

Wallenstam förbättrar
avfallshanteringen med 2
720 skyltar
För att underlätta och förbättra
avfallshanteringen i Wallenstams 204
fastigheter sätts nu nya skyltar upp i alla
miljörum. Skyltarna, som tydligt hänvisar till
olika typer av kärl för avfall och återvinning,
utgår från Avfall Sveriges skyltsystem.

 

 

FASTIGHETSFOLK I FARTEN

Vasakronan förstärker
a�ärsutveckling och
uthyrning.

Pontus Werlinder blir ny VD
för Bostadsbolaget

Catarina Fritz utses som
tillförordnad vd för
ByggVesta från 1 mars

 

URVAL AV  FÖRETAG I BRANSCHPORTALEN

HBV är inköpsfunktion åt
Sveriges allmännyttiga
bostadsbolag och vi
genomför samordnade
upphandlingar av varor
och tjänster kopplade till...

Metas mission är att bidra
till hållbart
samhällsbyggande genom
att dela god kunskap och
med engagemang hjälpa
och inspirera andra att
lyckas. Det gör vi...

Property Partner erbjuder
konsulttjänster av hög
kvalitet inom
fastighetsförvaltning. Vi är
proaktiva, metodiska och
systematiska i vårt...
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