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Sollentunahem bidrar till hållbara fastigheter
Sollentunahem har undertecknat Allmännyttans klimatinitiativ, ett
gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är
att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030
och att energianvändningen ska minska med 30 procent.
Som ett led i att minska energianvändningen ansluter sig Sollentunahem till
Allmännyttans klimatinitiativ, med syfte att arbeta aktivt med klimat- och
energifrågor och bidra med ökad kunskap till andra företag.
– Som bostadsbolag inom allmännyttan har vi på Sollentunahem en viktig roll
för Sveriges klimatomställning. Vi vill ta vårt ansvar och gå före genom
klimatinitiativet, i samverkan med andra bostadsbolag, säger Martin Lindfors
vd för Sollentunahem.
Klimatinitiativet har två övergripande mål:
• En fossilfri allmännytta senast år 2030.
• 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).
Med start 2008 deltog Sollentunahem i SABO:s energiupprop
”Skåneinitiativet”, då målet var att minska energianvändningen med
20 procent. Sollentunahem klarade det målet först av alla deltagare och utsågs
till ”årets energiutmanare” redan 2014.
Sedan dess har Sollentunahem fortsatt jobba för minskad energianvändning,
bland annat genom investeringar i förnyelsebar energi via vindkraft och
solceller.
I nuvarande affärsplan för Sollentunahem fokuseras energiarbetet på att
förvalta och optimera genomförda investeringar. Prognosstyrning är det
senaste initiativet för minskad energianvändning.
– Prognosstyrning hjälper till att snabbt öka kunskapen om våra byggnader och
optimerar energianvändningen med intelligent styrning genom små, smarta
installationer, säger Lars-Göran Andersson, driftchef för Sollentunahem.
Ett pilotprojekt i fem fastigheter visar på en genomsnittlig energiminskning om
cirka 12 procent. Baserat på detta resultat går Sollentunahem vidare med
prognosstyrning i ytterligare 15 fastigheter.
Vad är prognosstyrning?
Prognosstyrning är ett verktyg för att styra värmetillförsel baserat på
väderprognoser, vilket enkelt kan förklaras med att man på förhand anpassar
inomhustemperaturen till kommande väderlek.
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