Nyhetsbrev 2 2016 - Hållbarhetstipset
Bästa hyresgäst
Det har varit en något kylslagen vår om man undantar en riktigt vacker vecka i maj.
Förhoppningsvis får vi nu en bra sommar med balans mellan sol och regn. Det har
blivit dags för ett nytt nyhetsbrev, denna gång med temat hållbarhet och med den
hållbarhetstävling jag utlovade förra gången.

Exempel på hållbarhet i Stiftelsen
•

•

•

•

•

•

Ekologisk hållbarhet: Vi tittar över vår sophantering och våra återvinningsstationer och undersöker och utvärderar nu så kallade molok-lösningar
(se bild). Vår första helhetslösning är klar på Duvkulla på Kronoparken, och
hittills har vi bara positiva erfarenheter.
Social hållbarhet: Vår hyresgästenkät har du fått, den är ett exempel på
social hållbarhet. Den hjälper oss få veta vad du tycker om att bo hos oss,
och ger oss underlag att behålla det som är viktigt och utveckla annat.
Social hållbarhet: Stiftelsen har nu genomfört den första praktiken inom 100klubben på ett av våra bovärdsområden, och kommer fortsätta i höst i
samverkan med arbetsförmedlingen.
Ekologisk/social/ekonomisk hållbarhet: Stiftelsen håller på med ett
spännande projekt på den äldre delen av Våxnäs där vi byter fönster,
tilläggsisolerar vindar och installerar temperaturgivare i varje lägenhet
(precis som vi nyligen gjort på Rud), ett projekt som beräknas pågå 2016 och
2017.
Våxnäs-projektet innehåller också mycket annat, ex Individuell Mätning och
Debitering (IMD) vilket innebär att man som hyresgäst kan spara en del
pengar genom att tänka sig för. Det blir också:
- solceller på taken i samverkan med batterier för optimal drift (se bild)
- återvinning av värmen i frånluften
- IMD av det varmvatten man gör av med
- IMD av den energi man gör av med i tvättstugan.
- Fiber dras till alla lägenheter på området och för dig som hyresgäst
innebär det ett bättre utbud av tv och internet, och en ökad konkurrens.
- Fiber till offentliga utrymmen som ger möjlighet att styra tekniska
installationer i fastigheten på distans och även en beredskap för olika
framtida möjligheter.
Våxnäs blir en tydlig och spännande uppgradering av lite äldre hus och även
ett test av ett nytt sätt att renovera och utveckla Stiftelsens områden, som
sedan kommer att utvärderas.

Hållbarhetstävlingen
Som en del av årets hållbarhetstema har du nu chansen att på detta nyhetsbrevs
baksida, eller via vår hemsida vara med och ge Stiftelsen Karlstadshus tips och förslag
inom området hållbarhet. Säkert har du någon gång haft en idé hur Stiftelsen kunnat
utföra något på ett smartare sätt. I denna tävling har du möjlighet att komma med
dina idéer hur Stiftelsen eller ni själva kan bidra till att Stiftelsen blir mer hållbar.

Jonas Ekstam, VD
Stiftelsen Karlstadshus

Mitt hållbarhetstips!
I denna förslagstävling kommer vi utse maximalt sju stycken vinnare bland de inkomna
förslagen. Varje enskilt stipendium är på 3000 kronor och kommer att delas ut till
vinnarna, i början av hösten!

Mitt förslag:
Jag har följande förslag på hur Stiftelsen Karlstadshus ska kunna utvecklas i sitt arbete
med långsiktig hållbarhet:
Mitt förslag innefattar (fler än en ruta kan väljas):
Ekologisk hållbarhet

Social hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet – bevara naturen. Det naturliga kretsloppet ska värnas. Naturfrämmande ämnen (typ
kemikalier) bör inte förekomma i miljön och den biologiska mångfalden ska bevaras. Man ska använda så
lite energi och andra resurser som möjligt.
Social hållbarhet – ett mänskligt samhälle. Svårast att beskriva, men fokuserar på människor och mjuka
värden som demokrati, rättvisa, mänskliga rättigheter och livsstilar. Folkhälsa, kultur, trygghet, drogfritt
samhälle, livskvalitet och jämställdhet är några andra saker som ingår i strävan efter social hållbarhet och
en social livsmiljö.
Ekonomisk hållbarhet – hjälp Stiftelsen spara. Enkelt uttryckt spara på vissa saker för att ge Stiftelsen
Karlstadshus möjlighet att investera och utveckla våra fastigheter till hyresgästernas nytta. Det kan också
handla om att använda sig av lokala produkter och tjänster för att värna om den lokala ekonomin.

Förslag:

(Räcker inte raderna använd ett lösblad)

Jag heter:
Adress:
Telefon:

Du kan lämna ditt förslag i Bovärdens brevlåda eller om du föredrar maila till
elisabeth.olsson@riksbyggen.se. Ett tredje alternativ är att använda vår
hemsida http://stiftelsen-karlstadshus.se/hallbarhetstavling/ och använda
formuläret där.
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Sista inlämningsdag är 19 juni.
Med vänlig hälsning

Jonas Ekstam
VD
Stiftelsen Karlstadshus
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