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Förord
Den här boken har tagit krokiga vägar från idé till färdig text.
Några idéer har vi levt med länge, men det mesta bygger på
Susanna Elfors avhandlingsarbete. Hon genomförde fallstudier
av två bostadsområden för att utveckla den metod för att ta
fram miljöstrategier, som vi berättar om. Resultatet presenterades som hennes licentiatavhandling. Det projektet finansierades av Formas och före detta Överstyrelsen för civil beredskap och genomfördes under 2001–2004.
Denna populäriserade och illustrerade framställning har också
tagits fram med stöd av Formas. Susanna Elfors har skrivit det
mesta av texten, men i nära dialog med Örjan Svane. Illustrationerna har gjorts av Hans Grönlund och de har också växt
fram i dialog.
Många goda synpunkter har kommit till projektet från de
övriga anställda på KTH Bebyggelseanalys och från förvaltare
och boende i de två fallstudierna.
Utan deltagarna i fallstudierna och våra kollegor samt Formas
och övriga finansiärers generösa medverkan hade det varken
blivit ett forskningsprojekt eller en bearbetad presentation av
resultaten. Tack allesammans, ingen namngiven men ingen
glömd!
Stockholm i maj 2007
Susanna Elfors & Örjan Svane
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Gör en miljöstrategi
för bostadsområdet!
”Vi har källsortering
och har övergått till
miljöanpassade städkemikalier, men vill
göra något mer. Hur
kan vi gå vidare med
miljöarbetet i de bostäder som vi förvaltar?”

I den här boken beskrivs miljöstrategin – en metod för långsiktigt
planerat miljöarbete i bostadsförvaltning. Den vänder sig till förvaltare och bostadsrättsföreningar som har några års erfarenhet av
miljöarbete och vill gå ett steg längre. Miljöstrategin är ett sätt att
driva miljöarbetet i enskilda områden med flerbostadshus genom
att miljöanpassa underhållet och samordna miljöåtgärderna med
underhållsjobben. Vi har använt oss av två exempel: Kvarteret
Grönkålen, som är ett bostadsområde med trevåningshus i en mellanstor svensk stad, och bostadsrättsföreningen Saltkråkan, som
består av två höghus i en större stad. Vi får följa arbetet med att
göra miljöstrategier för dessa områden med underhållsplanen som
grund. Exemplen är påhittade, men de bygger på erfarenheter från
ett forskningsprojekt där det här sättet att bedriva miljöarbete
utvecklades.

En bok för dig som vill utveckla miljöarbetet vidare
Du som läser denna bok arbetar förmodligen med miljöfrågor i
ett bostadsförvaltande företag eller sitter i en bostadsrättsförenings styrelse. Du bör ha viss erfarenhet av miljöfrågor i samband med förvaltning, till exempel från byte av städkemikalier
eller införande av källsortering. Däremot behöver du inte ha
några kunskaper om teknisk förvaltning eller fastighetsunderhåll. I boken beskriver vi hur man i bostadsföretaget eller hos
bostadsrättsföreningen och dess förvaltare kan gå vidare med
miljöarbetet och fördjupa det, utan att det behöver bli kostsamt
eller alltför krävande.
Den här boken tar vid där en annan slutar: ”Miljöarbete i
bostadsförvaltning – från mirakeltrasa till miljöledning” av
Ylva Björkholm och Örjan Svane. I den boken beskrivs hur ett
bostadsföretag och dess miljösamordnare kan komma igång
med miljöarbetet och bedriva det i några år. De olika slags
åtgärder som miljöarbetet kan omfatta redovisas, till exempel
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källsortering, översyn av förvaltningens transporter och energisparande. De diskuterar även miljöindikatorer och miljöledningssystem samt visar vilka erfarenheter det kan vara bra att
ha med sig in i arbetet med en miljöstrategi. Den kompletterar
också de beskrivningar av miljöåtgärder som finns i den här
boken.
Grundtanken med det arbetssätt som beskrivs i den här
boken är att miljöarbetet samordnas med det framtida underhållet. Underhåll planeras oftast separat för varje bostadsrättsförening eller förvaltningsenhet. Därför tänker vi oss att också
miljöarbetet planeras och bedrivs i samma enhet: Ett bostadsområde med några tiotal till några hundratal lägenheter och
med gemensamma funktioner som till exempel tvättstuga,
cykelrum och möteslokaler. För dig som sitter i en bostadsrättsförenings styrelse är det självklart att miljöarbetet planeras för
föreningens hus. För dig som arbetar i ett företag som förvaltar
hyreslägenheter innebär det att någon eller några förvaltningsenheter med goda förutsättningar väljs ut i första hand. När
företaget skaffat sig lite erfarenhet, kan arbetssättet spridas till
flera områden.
Grunden för detta slags miljöarbete är alltså det planerade
underhållet. För att kunna göra en miljöstrategi krävs därför att
underhållsåtgärderna är planerade och helst också dokumenterade. Varför? Eftersom miljöanpassande åtgärder kräver planering och samordning med andra arbeten är det svårt att införa
dem om underhållet inte är planerat. Men om man i god tid
innan vet vad som skall göras, finns det goda möjligheter att
planera för till exempel tilläggsisolering, fastighetsnära källsortering eller nya cykelställ. Genom planering kan man också i
god tid förbereda för mera omfattande framtida miljöåtgärder.
Det kan vara svårt att införa ett helt nytt avloppssystem när
man byter stammar, men om man gör plats för ett extra rör kan
till exempel urinsortering förberedas för framtiden. Så gjorde
man när kvarteret Inspektoren i Kalmar byggdes om och miljöanpassades.
Den metod för miljöarbete som beskrivs i boken handlar inte
bara om tekniska åtgärder. Den viktigaste utgångspunkten är ju
att miljöarbetet skall leda till väsentligt minskad miljöpåverkan.
Då måste vi också tänka på de boende och deras vanor, och på
bostadsområdets förvaltare och fastighetsskötare. För att en miljöanpassande åtgärd skall kunna genomföras, krävs ofta först och
främst att de boende kan acceptera den. Om åtgärder som källsortering eller flera cykelställ skall ge resultat, krävs det att de
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boende ändrar sina vanor. I denna bok diskuterar vi därför
också hur miljöarbetet kan bli ett samtalsämne i en dialog mellan
boende och förvaltare, och hur miljöinformation kan spridas.
Boken har tre kapitel, och kan läsas på flera olika sätt. Alla
bör läsa de inledande avsnitten och det första kapitlet för att
förstå de grundläggande idéer som vi vill förmedla. Den som är
mest intresserad av helheten, miljöstrategin för ett bostadsområde, kan gå direkt till det avslutande kapitlet, där två påhittade
exempel presenteras. I det andra kapitlet diskuterar vi mer
utförligt de olika slags åtgärder som tillsammans bildar en
miljöstrategi. Detta kapitel är det ”smörgåsbord” från vilket en
miljösamordnare kan välja de åtgärder som passar ett visst
bostadsområde, dess behov av underhåll och miljöåtgärder,
dess boende och förvaltning.
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Varför miljöarbete
i bostadsförvaltning?
Forskning har visat att uppemot 40 procent av det svenska samhällets hela negativa miljöpåverkan hör ihop med bebyggelsen. Men
även om det går åt mycket material och energi när man bygger hus,
uppstår den allra största delen av miljöpåverkan när husen
används. Det finns flera olika slags mål för minskning av bebyggelsens och hela samhällets negativa miljöpåverkan. Några av
dessa beskrivs i detta kapitel. Om man vill nå dessa mål krävs inte
minst att den negativa miljöpåverkan från användning och förvaltning av bostäder minskar – och det finns faktiskt ganska mycket
som kan göras utan stora kostnader eller omfattande ombyggnader,
om man planerar omställningen och låter den ta tid!
En stor del av det svenska samhällets samlade negativa miljöpåverkan kommer från byggande och från användningen av
byggnader, enligt beräkningar är det uppemot 40 procent. Då
räknas all slags bebyggelse in – sjukhus, kontor och bostäder,
men också broar, vägar och flygfält. Om enbart bostadsbebyggelsen räknas, blir siffran förstås mindre. Hur stor bostädernas negativa miljöpåverkan är beror dessutom på vilka
verksamheter som anses ingå. Om till exempel trafiken räknas
in blir siffran mycket högre. Och det kan det ibland vara rimligt
att göra, eftersom vårt sätt att planera bebyggelsen i hög grad
påverkar hur vi reser.
Ofta talas det i miljösammanhang mest om nybyggnad.
Man hävdar att det är viktigt att miljöanpassa byggandet och
att bygga miljöanpassade hus, till exempel ekobyar eller ekologiska stadsdelar som Hammarby Sjöstad i Stockholm eller
Västra hamnen i Malmö. Forskning har dock visat att det inte
alls räcker att miljöanpassa själva byggandet. Varför? Byggprocessen utgör en försvinnande kort tid av en byggnads hela
livscykel. Även om mycket material går åt för att bygga ett hus,
är resursåtgången många gånger större när huset används. Ett
genomsnittligt flerbostadshus står i ungefär hundra år och
under den tiden förbrukas ungefär tio gånger mera energi än
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det som går åt när byggmaterialen tillverkas och under själva
byggandet. Liknande siffror gäller för de material som omsätts
under en byggnads långa livscykel.
Den långa livslängden leder också till att den svenska
bebyggelsen som helhet förnyas väldigt långsamt: Ännu år
2050, när dagens ungdomar pensioneras, består den sannolikt
till 70–80 procent av hus byggda under förra årtusendet! Därför måste också det befintliga beståndet förbättras för att
den negativa miljöpåverkan från hela bebyggelsen ska kunna
minska rejält inom ett par generationer. Och det kan göras på
två sätt. Antingen genom ombyggnad eller stegvis som en
del av förvaltningen. I det första fallet gör man stora förbättringar på en gång, i det senare behövs en period på flera tiotals år. Slutresultatet kan bli ungefär detsamma ur miljösynpunkt.
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Svenska miljömål
Hur stora förändringar krävs det då? Det finns flera olika utredningar där man diskuterar hur mycket den negativa miljöpåverkan från olika samhällssektorer behöver minska om människosamhället skall leva i balans med naturen. En gjordes av
tyska Wuppertalinstitutet, och presenterade uttrycket faktor 10.
Det innebär att man inom en till två generationer skulle behöva
minska användningen av naturresurser upp till tio gånger. Samma
institut har i andra beräkningar konstaterat, att inom femtio år
skulle resursanvändningen behöva minska åtminstone med en
faktor 4, eller med 75 procent. Institutets beräkningar gäller
dock inte specifikt för bostadssektorn utan för alla typer av verksamheter. För den svenska bebyggelsen verkar en halverad miljöpåverkan inom femtio år vara ett rimligt mål. Det menade till
exempel den så kallade SAME-utredningen (1999) när det gäller
energin.
I Sverige har riksdagen beslutat om ett antal nationella
miljömål. De är formulerade som så kallade miljökvalitetsmål,
vilket innebär att de beskriver egenskaper i naturen och samhället som bör uppnås eller vidmakthållas. Flera av dessa mål
berör bostädernas negativa miljöpåverkan, direkt eller indirekt.
Varje mål preciseras dessutom i ett antal delmål som i siffror
beskriver hur mycket energianvändningen, utsläppen av olika
miljöfarliga ämnen och så vidare bör minska, om de övergripande målen skall nås. Enligt de delmål som hör till målet god
bebyggd miljö, bör mängden avfall som läggs på tipp ha minskat
med minst 50 procent mellan åren 1994 och 2005. Den totala
mängden avfall skall inte öka under samma tid. Miljöbelastningen från energianvändning i bostäder och lokaler skall vara
lägre 2010 än 1995, vilket innebär att användningen måste bli
effektivare och på sikt också minska.
Enligt delmålen för begränsad klimatpåverkan skall utsläppen
av luftföroreningar som bidrar till växthuseffekten vara minst
fyra procent lägre år 2008–2012 än de var 1990. Enligt delmålen
för naturlig försurning och frisk luft skall utsläppen av luftföroreningar minskas. Koldioxid (den viktigaste växthusgasen),
kvävedioxid och svaveldioxid släpps ut i samband med energiutvinning och biltransporter. Därför krävs det dels att bebyggelsens energianvändning minskar, dels att den byggda miljöns
utformning gynnar kollektivtrafik, cykelresor och promenader.
Byggsektorns kretsloppsråd har tagit fram fyra övergripande miljömål för byggsektorn. Målen handlar om energian-
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DE 15 NATIONELLA MILJÖMÅLEN
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
● Bara naturlig försurning
● Skyddande ozonskikt
● Ingen övergödning
● Levande sjöar och vattendrag
● Hav i balans, levande kust
och skärgård
● Myllrande våtmarker
● Storslagen fjällmiljö
● Giftfri miljö
● Säker strålmiljö
● Grundvatten av god kvalitet
● Levande skogar
● Ett rikt odlingslandskap
● God bebyggd miljö
●
●

SAME: Hållbar energiframtid?
Långsiktiga miljömål med systemlösningar för el och värme;
Slutrapport från SAME-projektet;
Energimyndigheten, Fjärrvärmeföreningen, Kraftverksföreningen,
Naturvårdsverket; (Naturvårdsverket, Stockholm 1999)

vändning, materialhushållning, utfasning av farliga ämnen och
säkerställande av god innemiljö. Här följer några exempel:
ENERGIMÅL: Den genomsnittliga användningen av köpt energi
per kvm (BRA) i bostäder och lokaler ska år 2010 vara 10 procent lägre än år 2000. Byggsektorns användning av fossila
bränslen för uppvärmning ska år 2010 vara 20 procent lägre än
år 2000.
MATERIALHUSHÅLLNINGSMÅL: Mängden byggavfall som deponeras
ska fram till år 2010 ha minskat till hälften jämfört med år 2004.
MÅL FÖR UTFASNING AV FARLIGA ÄMNEN: Användningen och de negativa effekterna av ämnen som från miljö- och hälsosynpunkt
betraktas som oönskade ska till år 2010 reduceras till ett minimum. I det befintliga beståndet ska en sanering av särskilt utpekade ämnen påbörjas.
MÅL FÖR SÄKERSTÄLLANDE AV EN GOD INNEMILJÖ: Nya byggnader ska
utformas och uppföras så att de inte orsakar hälsoproblem.
Befintliga byggnader som idag orsakar hälsoproblem ska identifieras och åtgärdas senast år 2010.
Det är alltså ganska stora förändringar det handlar om, både när
vi talar om de närmaste fem–tio åren och när vi tänker femtio år
framåt. Alla dessa mål kan inte uppfyllas genom miljöarbete i
den enskilda bostadsrättsföreningen eller förvaltningsenheten,
men det finns förvånansvärt mycket som faktiskt kan göras!
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ATT GÖRA
EN MILJÖSTRATEGI
Miljöstrategin är en långsiktig plan för miljöarbetet, som bygger på
bostadsområdets underhållsplan. I detta kapitel presenterar vi fördelarna med att göra en miljöstrategi och diskuterar vem som gör
den. För att göra det hela tydligare använder vi två påhittade exempel, kvarteret GRÖNKÅLEN i det kommunala bostadsföretaget
Grönhem, och bostadsrättsföreningen SALTKRÅKAN.
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Vad är en miljöstrategi?
En miljöstrategi är en långsiktig plan för miljöarbete i ett
bostadsområde med flerbostadshus. Den består av en lista med
åtgärder som skall minska den negativa miljöpåverkan.
Strategin kan användas både i bostadsrätt och i hyresrätt, men
sättet att ta fram den blir olika beroende på vem som äger och
förvaltar husen.
Det planerade underhållet är miljöstrategins ryggrad, det
vill säga större byggnadstekniska åtgärder som renovering av
fasader eller byte av maskiner i tvättstugan, ommålning av
fönster eller omläggning av taket. Dessa åtgärder sammanställs
ofta i en underhållsplan med ett tidsperspektiv om tio till tjugo
år. I planen redovisas när arbetet skall genomföras och även
den beräknade kostnaden för varje åtgärd. Miljöstrategin kan
se ut på ett liknande sätt som underhållsplanen. Men i våra
exempel har vi inte tagit med ekonomin, eftersom exemplen är
påhittade.
Anledningen till att vi kallar den för strategi och inte plan är
att vi tror att det krävs mer flexibilitet när man planerar miljöåtgärder än vanligt underhåll. Det som verkar svårt och dyrt att
genomföra idag, som till exempel att montera solceller för att
bidra till elförsörjningen, kan bli både enklare och billigare i
framtiden.

Varför behövs en miljöstrategi?
Många bostadsförvaltare bedriver redan miljöarbete. De strävar efter att minska den negativa miljöpåverkan som uppstår
när byggnader används och förvaltas. Miljöarbetet kan handla
om ändrade förvaltningsrutiner, till exempel att byta till städmetoder utan skadliga kemikalier. Det kan också omfatta byggnadstekniska åtgärder, som tilläggsisolering eller montering av
energisnåla tvättmaskiner. Slutligen kan det gå ut på att informera de boende om hur de kan spara energi eller källsortera på
rätt sätt.
Vilka åtgärder kan då ingå i en miljöstrategi? Det finns både
böcker, broschyrer och rena checklistor med idéer. Några litteraturtips finns i slutet av detta kapitel. Vilka åtgärder man väljer i det enskilda bostadsområdet beror dels på vilken typ av
underhåll som planeras, dels på vilka miljöanpassande åtgärder som förvaltare och boende tycker är angelägna. Miljöstrategin kan med andra ord se ut på flera olika sätt.
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Varför skall man då planera miljöarbetet för varje bostadsområde för sig och samordna det med underhållsarbetena i en
lokal miljöstrategi? Vi menar att det finns flera goda skäl till att
göra det:
● Underhåll planeras och genomförs normalt i varje bostads-

område för sig, eftersom de tekniska förutsättningarna varierar från plats till plats.
● Miljöarbetets åtgärder kan samordnas med underhållsarbe-

tena. Man kan också utnyttja den information och det samråd med de boende som ändå behövs innan större förändringar genomförs. Det blir dessutom mer tid att utreda
förutsättningarna för olika åtgärder.
● Pengar kan sättas av i förväg och kostnader kan utjämnas

över tid. Om miljöåtgärder samordnas med underhållet blir
det bara den eventuella merkostnaden som belastar miljöarbetet, inte hela kostnaden.
● En miljöstrategi har ett långt tidsperspektiv. Den gör det

möjligt att bedriva ett långsiktigt miljöarbete, som inte rinner ut i sanden efter en enstaka åtgärd.
I bostadsrättsföreningen är det självklart att miljöarbetet drivs
av föreningen, och genomförs i dess hus. I ett normalstort
bostadsföretag är det inte lika självklart att arbeta separat med
varje bostadsområde, varje förvaltningsenhet. Det finns dock
goda skäl för att göra det, eftersom varje område har sina unika
tekniska och sociala förutsättningar. Normalt planeras ju
underhållet på detta sätt och underhållsplanering är som sagt
ryggraden i miljöstrategin.
Innan vi går vidare är det dags att presentera de två exemplen: Kvarteret Grönkålen som förvaltas av bostadsföretaget
Grönhem, och bostadsrättsföreningen Saltkråkan som köper
förvaltningstjänster från sin regionala organisation.
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BOSTADSFÖRETAGET GRÖNHEM OCH KVARTERET GRÖNKÅLEN
Företaget vill fördjupa miljöarbetet
Bostadsföretaget Grönhem äger och förvaltar flera bostadsområden i en medelstor svensk stad, och driver miljöarbete sedan
flera år tillbaka. Man har bland annat infört källsortering i flera
områden, övergått till miljömärkta städkemikalier och energiinventerat en del fastigheter. Nu har företagets ledning bestämt
sig för att pröva på ett nytt arbetssätt, där miljöarbetet skall
anpassas efter förutsättningarna i varje förvaltningsenhet. En
anledning till det är att man vill fördjupa miljöarbetet genom att
samordna flera olika typer av åtgärder över en längre tid. En
annan anledning är att man i vissa områden vill pröva åtgärder
som man i dagsläget inte har råd att införa överallt, till exempel
installera solfångare. Det första försöksområdet är kvarteret
Grönkålen, ett bostadsområde med fem trevåningshus byggda
i slutet av 1950-talet och med drygt 180 lägenheter. Ett viktigt
skäl till att man har valt det området är att husen behöver
underhållas. Det innebär i sin tur att det finns flera tillfällen att
genomföra miljöåtgärder i samband med underhållet. Grönhem har också ambitionen att öka engagemanget bland de
boende, och framför allt att få med även de yngre.
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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SALTKRÅKAN
Styrelsens medlemmar är intresserade av miljöfrågor
Bostadsrättsföreningen Saltkråkan består av två höghus från
1960-talet med 340 lägenheter och en lokal som hyrs ut till ett
litet elektronikföretag. Bostadsrättsföreningen är medlem i en
organisation för bostadsrättsföreningar som tillhandahåller
olika typer av förvaltningstjänster. En sådan tjänst är utarbetande av underhållsplaner till medlemsföreningarna. Den förvaltande organisationen arbetar sedan några år med miljöfrågor och erbjuder bland annat information om källsortering och
hjälp med att starta bilpooler till de bostadsrättsföreningar som
är intresserade. Några av medlemmarna i Saltkråkans styrelse
är intresserade av miljöfrågor och vill börja arbeta med dessa.
De har deltagit vid träffar som deras förvaltningsorganisation
ordnat, och där har de träffat förvaltarens miljösamordnare.
Under en tid har tanken att göra en långsiktig strategi för föreningens miljöarbete växt fram. Bostadsrättsföreningens hus
behöver en del större underhållsarbeten de närmaste åren, fasaderna behöver till exempel ses över. Därför finns det flera tillfällen att genomföra olika typer av miljöåtgärder i samband
med underhållet. Parallellt hoppas styrelsen och miljösamordnaren också kunna engagera övriga medlemmar i miljöarbetet.

Vem gör miljöstrategin?
I våra exempel kom initiativet i det ena fallet från förvaltaren
och i det andra fallet från de boende. Vem är det då som gör en
miljöstrategi? Flera olika möjligheter är tänkbara. Framför allt
beror det på vem som äger och förvaltar husen.
I ett bostadsföretag med hyresrätt har förvaltaren huvudansvaret. De boende i ett enskilt bostadsområde kan knappast

20

själva göra en miljöstrategi, även om de kan delta i processen
och ha åsikter om dess utformning. Sannolikt är det företagets
miljösamordnare som får ta huvudansvaret även om det krävs
att flera medverkar, inte minst den person som ansvarar för det
planerade underhållet. Dessutom visar erfarenheter från
bostadsföretag som drivit miljöarbete en tid, att det alltid krävs
en grundlig förankring hos företagets ledning.
I en bostadsrättsförening är situationen annorlunda. Där
kan miljöstrategin i princip utarbetas av styrelsen, även om den
kan behöva hjälp av professionella förvaltare. Det kan också
tänkas att förvaltaren erbjuder sig att mot betalning utveckla
miljöstrategin åt föreningen. Både bostadsföretag i hyresrätt
och förvaltare för bostadsrättsföreningar kan i sin tur behöva
anlita en konsult som gör det praktiska arbetet. Men om konsulten gör det mesta av arbetet finns risken att miljöstrategin
bara blir en pappersprodukt utan förankring hos dem som är
direkt berörda.
För att en miljöstrategi skall bli väl förankrad och realistisk
krävs det att flera olika aktörer diskuterar strategin och samarbetar. Miljösamordnaren kanske står för visionerna, underhållsplaneraren för den tekniska kompetensen, den ekonomiskt ansvariga för de ekonomiska ramarna och så vidare. De
boende är också viktiga – även de som inte sitter i en styrelse
för en bostadsrättsförening eller en lokal hyresgästförening.
Det är ju deras tillvaro och ekonomi som påverkas. Och deras
vardagsvanor avgör i hög grad hur stor miljöpåverkan bostadsområdet har. Därför är förvaltarens eller föreningsstyrelsens
dialog med alla övriga boende en viktig del av arbetet med miljöstrategin.
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BOSTADSFÖRETAGET GRÖNHEM OCH KVARTERET
GRÖNKÅLEN Miljösamordnaren utvecklar miljöstrategin
Bostadsföretaget Grönhems miljösamordnare är intresserad av
att fördjupa företagets miljöarbete genom att också bedriva det
separat i varje förvaltningsenhet. Miljösamordnaren har förankrat detta i företagets ledning och letar sedan fram en lämplig förvaltningsenhet som första försöksområde genom att
fråga de olika distriktsförvaltningarna. Av chefen för det norra
distriktet får hon tips om kvarteret Grönkålen. Efter att hon fått
positiva reaktioner från en del av de boende vid ett möte, väljer hon att arbeta med Grönkålen. Men för att kunna göra en
miljöstrategi för området behöver hon hjälp av flera kollegor på
förvaltningen. Därför kallar hon till möten med underhållsplanerare, distriktschef, energi- och driftsansvarig samt ekonomiansvarig. Förutom dessa personer kommer förmodligen även
andra att bli inblandade i att ta fram miljöstrategin.
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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SALTKRÅKAN
Styrelsen initierar och förvaltaren följer upp
I bostadsrättsföreningen Saltkråkan är det en vanlig medlem
som ger impulsen till miljöarbetet genom en motion till årsmötet. I den föreslår hon att föreningen skall genomföra flera olika
miljöåtgärder. Motionens huvudidéer bifalls, men stämmans
beslut blir att man först skall utreda frågan. Styrelsen kontaktar därför förvaltarens miljösamordnare för att få hjälp.
Tillsammans med miljösamordnaren diskuterar de hur miljöarbetet kan läggas upp och kommer fram till att det skulle kunna
baseras på Saltkråkans underhållsplan. Därefter kallar miljösamordnaren underhållsansvarig, energi- och driftsansvarig
samt ekonomiansvarig i sin organisation till ett möte där man
diskuterar förutsättningarna för att ta fram en ”grön underhålllsplan” för bostadsrättsföreningen Saltkråkan. Hon och hennes
kollegor är intresserade av att utveckla ett nytt sätt att arbeta
med miljöfrågor, men de är också eniga om att organisationens
ledning måste godkänna idéerna.
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Att komma igång med arbetet
Hur gör man då en miljöstrategi? Som vi nämnde i inledningen är
det nödvändigt att ha någon form av underhållsplan som stomme.
I miljöstrategin samordnas ju underhållsarbetena med miljöarbetets åtgärder. För att kunna följa upp miljöarbetets resultat krävs
det dessutom att man känner till hur mycket energi och andra resurser som används, hur energianvändningen påverkar miljön med
mera. Det är också lämpligt att ställa upp miljömål för bostadsområdet, till exempel att energianvändningen skall minskas med fem
procent till år 2010 eller att det skall finnas fastighetsnära källsortering inom fem år.
Den första förutsättningen för att man skall kunna göra en miljöstrategi är att förvaltaren planerar det framtida underhållet,
eftersom underhållsplanen är miljöstrategins ”ryggrad”. Skall
till exempel solfångare monteras gör man det lämpligen när
taket ändå skall underhållas. Nya, bättre cykelställ monteras i
samband med att utemiljön förnyas och så vidare. Det är inget
måste att göra så, men det är praktiskt. Då blir ju miljöåtgärderna en del i en allmän process av förnyelse och förbättring
snarare än något som utförs separat.
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Att göra en underhållsplan och miljöstrategi
Till underhåll brukar räknas åtgärder i delar av en byggnad som
görs mera sällan än en gång per
år. Åtgärderna kan vara av liten
eller stor omfattning – från ompackning av kranar till fasadrenovering. Underhållet kan vara periodiskt, till exempel målas trapphusen om med vissa intervall och
därför kan man planera arbetet i
förväg. Det kan också vara akut
och därför inte möjligt att planera, till exempel att laga ett läckande element eller byta krossade glasrutor.
Drift är till skillnad från underhåll
sådant som görs oftare än en
gång per år, till exempel städning
eller översyn av värmeanläggningen.
Ombyggnad kallas det när man
samtidigt gör flera större åtgärder
i hela förvaltningsenheten. Normalt krävs extra finansiering och
ibland också evakuering av de
boende under ombyggnadstiden.

Underhållsplaner brukar ha ett tidsperspektiv på 10–15 år.
Nyckelperson i framtagandet är den person inom förvaltningen som ansvarar för större underhållsarbeten. Om den underhållsansvarige inte redan vet precis vilka åtgärder som bör
ingå, måste man göra en förundersökning. Till att börja med
kan man behöva komplettera och revidera ritningarna över
områdets byggnader. Sådana finns nästan alltid från tiden när
husen byggdes, men de stämmer inte alltid, särskilt inte för
äldre hus. Därefter görs en besiktning. Vid den bedöms vilka
byggnadsdelar som behöver underhållas under tidsperioden,
och ungefär när arbetet bör göras. Med hjälp av ritningarna
uppskattar man sedan hur många fönster som behöver målas,
hur många kvadratmeter tak som skall läggas om och så vidare.
Allt detta sammanställs sedan i ett datorprogram till en underhållsplan.
Arbetet med miljöstrategin går till på ungefär samma sätt,
men här är det förvaltningens miljöansvarige som gör huvuddelen av jobbet. Kanske behöver man också anlita en konsult.
Först gör man en miljöinventering. I den tar man fram siffror på
energianvändning, vattenanvändning och så vidare ur företagets driftsstatistik och från andra källor. Detta diskuteras mera
i detalj i nästa kapitel. Man behöver också sammanställa uppgifter om hur sophämtningen fungerar idag, vilka rutiner som
finns för små underhållsjobb, för inköp av städkemikalier och
bränsle till motorredskap med mera. Vidare vilka krav som
brukar ställas när förvaltningen handlar upp större underhållsarbeten av särskilda entreprenörer. Miljösamordnaren bör
också ta fram en idébank med förslag på åtgärder som kan ingå
i planen. Se kapitlet ”Underhåll och miljöåtgärder”. Slutligen
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behövs en del uppgifter om antalet boende, åldersfördelningen
med mera. Dessa uppgifter kan fås från den lokala skattemyndigheten. Utifrån besiktningen, miljöinventeringen och de uppdaterade ritningarna görs ett förslag till underhållsplan samt ett
förslag till miljöstrategi, bägge för de kommande 10–15 åren.
Här måste underhållsansvarige, miljösamordnare, inköpsansvarige och kanske ytterligare personer samarbeta. Gäller det
bostadsrätt är naturligtvis någon styrelsemedlem inblandad.
I både underhållsplan och miljöstrategi kommer de som har
ansvar för företagets eller bostadsrättsföreningens ekonomi ha
mycket att säga till om. Behov och önskemål ställs mot de ekonomiska förutsättningarna. Ryms de planerade åtgärderna
inom de nuvarande inkomsterna? Kan eller vill vi höja hyran
eller månadsavgiften? Åtgärder som anses vara kostsamma får
kanske förenklas eller göras vid en annan tidpunkt än som först
var tänkt. Andra åtgärder prioriteras för att de ger besparingar.
Det preliminära förslaget till underhållsplan och miljöstrategi redovisas sedan för de boende, så att de kan lämna synpunkter, eventuellt anta planen och strategin. Det blir lättare
att genomföra åtgärderna om de boende redan från början är
införstådda med planerna.
I praktiken kan sättet att ta fram en miljöstrategi variera från
fall till fall. Våra exempel Grönkålen och Saltkråkan illustrerar
två olika möjligheter:

GRÖNHEM:
Underhållsplaneringen finns mest i ”huvudet” på underhållsplaneraren
Underhållsansvarige på bostadsföretaget Grönhem är gammal
i gården. Han har arbetat på företaget i tjugo år och vet i princip allt om de byggnader som ingår i beståndet. Därför har han
inget behov av datoriserade hjälpmedel. Han har ett eget
system där han markerar på planritningarna vad som skall
göras, men det är knappast någon annan än han själv som riktigt kan tolka det. Underhållsplaneringen fungerar bra ändå,
eftersom underhållsansvarige är en omsorgsfull man som i god
tid vet vad som skall göras.
På senare tid har Grönhems styrelse konstaterat att underhållsplaneringen ändå på sikt måste bedrivas på ett annat sätt.
Underhållsplaneraren är snart sextio år och den kunskap han
har måste förmedlas till andra på företaget innan han går i pension. Arbetet med att ta fram en miljöstrategi för Grönkålen
aktualiserar frågan. Styrelsen beslutar därför att en ”underhållsgrupp” skall bildas. Utöver den nuvarande underhållsplanera-
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”Hur kommer taken
att se ut om vi monterar solfångare?”
”Vad innebär miljömärkt el?”

ren består gruppen av en nyanställd som successivt skall ta
över underhållsplaneringen, och av företagets miljösamordnare. Den nyanställda och miljösamordnaren intervjuar underhållsplaneraren grundligt om varje förvaltningsenhet och gör
listor på när olika typer av underhåll har utförts och när underhållsåtgärder är planerade. Eftersom företaget nyligen har köpt
in ett datorprogram för underhållsplanering utbildas gruppens
medlemmar i hur det skall användas. De uppgifter man fått
från underhållsplaneraren förs sedan in i programmet och bildar stommen till en underhållsplan.
Miljösamordnaren lär sig mycket nytt om den tekniska
delen av förvaltning och får en lista på planerade underhållsåtgärder i kvarteret Grönkålen de kommande tio åren. Tillsammans med driftsansvarige och underhållsplaneraren gör hon
en miljöinventering av kvarteret. Därefter börjar hon leta i
böcker och på Internet efter åtgärder som skulle kunna införas
i samband med det underhåll som föreslås. Utifrån detta utarbetar hon ett förslag till miljöstrategi. Det presenterar hon
sedan för underhållsgruppen, företagets ekonomi- och driftsansvariga och ytterligare några andra, som har många synpunkter. Ekonomiansvarige hävdar till exempel att ett växthus,
som föreslås byggas när utemiljön skall underhållas, är alldeles
för dyrt. Driftsansvarige menar att växthuset kommer att öka
elförbrukningen. Gruppen beslutar därför att stryka det förslaget. Men miljösamordnaren ”räddar” flera andra förslag i miljöstrategin genom att skriva att åtgärden först skall utredas. I
stället för: ”Solfångare monteras i samband med att taket läggs
om”, får det stå att ”de tekniska, utseendemässiga och ekonomiska förutsättningarna för att montera solfångare utreds…”.
Till slut har gruppen enats om ett förslag som presenteras
för hyresgästerna. Först får de en enkel broschyr i brevlådan,
där miljöstrategin presenteras. Sedan hålls två möten – ett med
styrelsen i den lokala hyresgästföreningen i kvarteret, ett dit
alla boende bjuds in. Vid mötena med de boende ställs många
frågor. Ingen protesterar dock mot miljöstrategin som helhet
och resultatet blir att endast smärre justeringar behöver göras.
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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SALTKRÅKAN
Datoriserad underhållsplanering
När idén om miljöstrategi kommer upp har bostadsrättsföreningen Saltkråkan redan en underhållsplan, som förvaltaren
har upprättat åt dem. Styrelsen anser nämligen att det är bättre
att veta i förväg ungefär vad som skall göras så att man kan planera föreningens ekonomin bättre.
Det började för några år sedan. Vid stämman det året godkände medlemmarna styrelsens förslag om att upprätta en
underhållsplan. Därefter tog föreningen kontakt med förvaltaren, som skickade två av sina tekniker för att inventera underhållsbehovet. Även utemiljön togs med. Varje byggnadsdel
besiktigades och teknikerna noterade i vilket skick den var och
när den senast underhållits. Protokollet från besiktningen fördes in i ett datorprogram för underhållsplanering. I programmet finns inlagt hur ofta olika typer av periodiskt underhåll
normalt bör utföras. Utöver denna genomgång mättes lägenheters och lokalers ytor upp på nytt och de gamla ritningarna
kontrollerades och reviderades. Därmed blev underhållsplanen
fullständig: Den visar också de uppskattade underhållskostnaderna femton år framåt, år för år.
Underhållsplanen diskuteras och godtas av medlemmarna
vid nästa årsmöte. Det blir en del diskussioner kring kostnader
och vad som egentligen är nödvändigt av allt underhåll som
föreslås, men inga större ändringar görs. I stället bestämmer
man att underhållsplanen i första hand har en vägledande
funktion. När det enligt planen är dags att utföra en större och
mer kostsam åtgärd får man alltså på nytt diskutera om den är
nödvändig.
Bostadsrättsföreningens styrelse har konstaterat att den
befintliga underhållsplanen också är en bra utgångspunkt för
ett långsiktigt planerat miljöarbete, en miljöstrategi. Eftersom
styrelsemedlemmarna inte har tid och kunskap att själva formulera en sådan strategi ber de förvaltningsorganisationens
miljöansvariga om hjälp. Både hon och hennes chefer tycker att
idén är intressant och ny för deras organisation. Därför är de
beredda att avsätta tid för detta. På sikt kan de kanske erbjuda
sig att ta fram miljöstrategier till flera bostadsrättsföreningar,
tror de.
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Den miljöansvariga börjar med att sammanställa bakgrundsdata om föreningens energianvändning och vattenförbrukning, hon inventerar soprum och tar fram uppgifter om
inköp och upphandling av underhåll med mera. Med dessa
uppgifter och underhållsplanen som grund gör hon ett utkast
till miljöstrategi som hon sedan ber underhållsplanerare, driftsansvarig och annan personal ge synpunkter på vid en serie
möten. Efter diskussionen med sina kollegor gör hon ett nytt
utkast som hon sedan redovisar för Saltkråkans styrelse. Den
ordnar i sin tur ett extra medlemsmöte där miljöstrategin presenteras. Diskussionerna är många och långa, men till slut enas
man om att anta miljöstrategin med några smärre ändringar
och bestämmer att den liksom underhållsplanen i första hand
är vägledande.
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Att bedöma den negativa
miljöpåverkan och sätta miljömål
Samtidigt med att miljöstrategin utarbetas är det lämpligt att ställa
upp mål för vad man vill uppnå. Målen kan vara baserade på våra
nationella miljömål eller på bostadsföretagets egna, allmänna miljömål. Ett annat sätt är att uppskatta hur mycket miljöstrategins
åtgärder kan minska miljöpåverkan och sätta mål utifrån detta. Så
långt det är möjligt bör man sätta siffror på målen och koppla dem
till bedömningar om vad som är den väsentliga negativa miljöpåverkan. I detta avsnitt beskriver vi något om hur man kan bedöma
den negativa miljöpåverkan, få fram så kallade nyckeltal som mått
på miljöpåverkan, och hur miljöarbetets mål kan ställas upp.

Huvudidén med miljöstrategin är självklart att dess åtgärder
med tiden skall minska bostadsområdets negativa miljöpåverkan. Hur kan man då veta att det faktiskt blir så? Dels måste
man veta något om situationen idag, dels måste det finnas målsättningar om en lägre miljöpåverkan än dagsläget. Slutligen
måste man följa upp – på något sätt mäta – att åtgärderna faktiskt leder till förbättringar. En del av målen är lätta att sätta siffror på, som till exempel energianvändningen. Andra fungerar
som punkter i en checklista, där man prickar av när något är
gjort.
Nästan alla mål kan uppnås genom att de boende ändrar
sina vanor – använder mindre varmvatten när de duschar, blir
duktigare på att källsortera rätt och så vidare. Det är en svår
balansgång för en bostadsrättsförenings styrelse eller en förvaltare att avgöra hur mycket man skall försöka påverka de
boende. Ibland kan det upplevas som ett intrång i den personliga integriteten. Vår uppfattning är att det faktiskt går att informera om hur mycket vardagsvanorna betyder för den totala
miljöpåverkan, särskilt om man passar på när förvaltaren ändå
håller på med tekniska åtgärder som syftar till samma sak.
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Användning av värmeenergi och vatten
– relativt lättillgängliga uppgifter
Energianvändningen för uppvärmning och varmvatten mäts
normalt i husens undercentral för fjärrvärme. Varje fastighet
har också en vattenmätare som ger leverantören underlag för
sina räkningar. Energianvändningen redovisas oftast i megawattimmar (MWh) eller kilowattimmar (kWh) och vattenanvändningen i kubikmeter (m3). De allra flesta förvaltare har
så kallad driftstatistik, där man både kan se hur stor användningen är för året och hur den varierar med årstiden.
Normalt redovisas energi- och vattenanvändningen som så
kallade nyckeltal. I ett sådant kopplas måttet på användningen
till husets yta, antalet boende eller annat. Det vanliga nyckeltalet för byggnaders energianvändning är kilowattimmar per
kvadratmeter och år, alltså hur mycket energi det går åt under
ett år för att värma en kvadratmeter i byggnaden. I miljöarbetet
kan detta nyckeltal med fördel kompletteras med ett som visar
energianvändningen i kilowattimmar per hushåll eller per person. På samma sätt kan man ta fram nyckeltal för vattenanvändning, mätt i kubikmeter per person och år och per kvadratmeter och år.

Att sätta mål för energi- och vattenanvändning
Det finns flera olika principer för att sätta mål. Vilken man väljer beror både på vad man vill uppnå och vilka data som går att
få fram. När det gäller energi- och vattenanvändning är relativa minskningsmål vanligast. Då beslutar man till exempel att
energianvändningen för uppvärmning skall minska med tio
procent inom fem år eller att användningen av vatten skall vara
femton procent lägre efter genomfört vattensparprogram. En
annan möjlighet är det absoluta minskningsmålet, som anger
att energianvändningen skall vara högst så och så många megawattimmar (MWh) per år från och med ett visst årtal. Dessa mål
kan också anges som nyckeltal. Målens innebörd kommer då att
variera beroende på vilket nyckeltal som används. Om målet
anges som minskad energianvändning i kilowattimmar per
kvadratmeter blir det själva byggnaden som är i centrum. Om
målet är minskad energianvändning per boende blir de boendes
vanor och antalet boende mera synliga.
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Det viktigaste är dock inte hur mycket energi som används
utan vilken miljöpåverkan som användningen leder till. Och
energianvändningens negativa miljöpåverkan beror i hög grad
på hur energin produceras. Därför kan man också formulera
mål om energikällorna, till exempel att andelen förnybar energi
(solvärme, biobränslen) skall öka. Men då måste man också ta
hänsyn till vad som går att göra i det enskilda bostadsområdet.
De allra flesta bostadsområden i flerbostadshus är anslutna till
kommunal fjärrvärme, där man är bunden till de energikällor
som fjärrvärmebolaget använder. Inte minst av den anledningen är och förblir energieffektivisering den viktigaste strategin för att minska miljöpåverkan från enregianvändningen. Det
som förvaltare eller fastighetsägare själva kan göra för att öka
andelen förnybar energi är till exempel att montera solfångare.
Dessutom kan man förstås försöka påverka fjärrvärmeleverantören.

Elanvändningen – fastighetsel och hushållsel
Den största delen av den elektriska energin i flerbostadshus
används av hushållen, den så kallade hushållselen. Fastighetselen, det som används för tvättstugor, belysning i trapphus,
hissar, fläktar, tvättmaskiner och så vidare brukar utgöra ungefär en tredjedel av den totala elanvändningen.
Elanvändning redovisas liksom annan energianvändning i
megawattimmar per år eller kilowattimmar per kvadratmeter
(eller person) och år. Uppgifter om hur mycket fastighetsel som
används brukar nästan alltid finnas, eftersom den köps in av
bostadsrättsföreningen eller bostadsföretaget från en elleverantör. Också hushållselen kan undantagsvis köpas in av bostadsrättsföreningen eller bostadsföretaget och då är uppgifter om
denna lätta att ta fram. Men det normala är att de boende själva
köper sin hushållsel. Då går det oftast inte att få några uppgifter om hur mycket el de använder, dels för att de kan ha olika
leverantörer, dels för att leverantörerna inte lämnar ut sådana
uppgifter.
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NEGATIV MILJÖPÅVERKAN
Energianvändning
Beror på hur energin för el eller
uppvärmning produceras. Sämst
är det om den produceras av
fossila bränslen som olja och kol
som vid förbränning bidrar till
växthuseffekten. El som produceras av kärnkraft är också tveksam
ur miljösynpunkt bland annat
eftersom bränslet är en begränsad resurs och restprodukterna är
farliga. Vattenkraft, vindkraft, solenergi och biobränslen ger el eller
värme från förnybara källor.
Byggmaterial, städkemikalier etc.
Påverkar miljön när de tillverkas,
vid användning och när de blir
avfall. Eftersom det handlar om
många olika typer av produkter
varierar den negativa miljöpåverkan mycket. Miljömärkning och
varudeklarationer kan hjälpa oss
att hitta de produkter som är
minst skadliga för människor eller
natur och som har en resurssnål
tillverkning.

Att sätta mål för elanvändningen
Vattenanvändning
I Sverige finns det på de flesta
håll gott om vatten. Det största
miljöproblemet som hör ihop
med vattenanvändningen är därför ofta de ämnen som hamnar i
avloppet och därigenom skadar
naturen eller övergöder vattendragen.
Konsumtionsvaror
Den negativa miljöpåverkan varierar mycket beroende på vilka
produkter det gäller och den ser
olika ut i olika delar av produktens livscykel. Ju mindre av resurser som har gått åt och ju mindre
andel miljöskadliga ämnen desto
bättre. Också här hjälper miljömärkning till att hitta rätt.
Resor
Bilresor påverkar miljön genom
utsläpp av miljöskadliga ämnen,
utbyggnad av motorvägar på naturmark osv.

Eftersom mängden hushållsel som används oftast inte är känd,
är det inte särskilt meningsfullt att sätta siffror på sparmålen. I
stället kan man ange mer allmänna mål som till exempel att
”sträva efter minskad användning av hushållsel”. Att sätta
sparmål för fastighetselen är enklare, eftersom siffrorna finns.
I och med avregleringen av elmarknaden kan varje hushåll
eller företag själv välja hur den el man använder är producerad.
Därför går det också att ställa upp mål för detta, till exempel att
man skall köpa miljömärkt, ”grön” fastighetsel.

Vem vet något om användningen
av färger, städkem och byggmaterial?
Om det var jämförelsevis enkelt att få fram uppgifter om
användningen av energi och vatten, blir det betydligt svårare
när det gäller byggmaterial, färger, städkemikalier och liknande produkter som används i bostadsområdet. En anledning
är att ansvaret för inköpen delas av många. En bostadsrättsförening anlitar ofta flera olika entreprenörer – en som städar,
en som målar fönstren, en som har hand om trädgårdsskötseln
och så vidare. I bostadsföretaget kan en avdelning ansvara
för byggnadsarbeten, en annan för trädgårdsskötsel och tillhörande inköp. Även där anlitas entreprenörer för större jobb.
Att sätta siffermål för de olika material och varor som
används i samband med förvaltning kan med andra ord vara
svårt. Men vad är det som vi vill veta för att kunna ställa upp
mål för miljöarbetet? Det viktigaste är oftast inte att minska
mängden, utan att de material som används är så oskadliga
som möjligt för natur och människor. Målet kan därför till
exempel vara att ersätta diesel och bensin i trädgårdsredskap
med el eller med mera miljöanpassade, förnybara bränslen.
Man kan också ange att ämnen som PVC och ftalater inte skall
användas efter ett visst årtal. I alla dessa fall är det förvaltarens
inköpare som skall förverkliga målen. Mål som handlar om att
informera fastighetsskötare och hantverkare om miljöanpassade material och produkter är också en möjlighet. Slutligen
kan man ange att miljökraven skall ställas vid alla upphandlingar av entreprenörer som målar, bygger om, reparerar och så
vidare.
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De varor som de boende förbrukar
Det allra mesta av det som används i ett bostadsområde är ändå
det som de boende köper in – matvaror, möbler, kläder. Varje
person förbrukar ungefär ett ton mat och andra dagligvaror per
år! Och allt detta blir förr eller senare till avfall, i fast form eller
i avloppet. Genom källsortering kan vi skilja det som går att
återanvända eller återvinna från sådant som bör brännas eller
tas om hand som farligt. I genomsnitt lämnar var och en av oss
ifrån sig 250–300 kg hushållsavfall per år. Ungefär hälften är
matrester, rens och annat som kan komposteras eller på annat
sätt bli till växtnäring.
Det kan vara svårt att få fram uppgifter om hur mycket
sopor som de boende kastar under ett år i ett enskilt bostadsområde, åtminstone när det gäller det vanliga, osorterade avfallet.
Det som hämtaren håller reda på och tar betalt för är oftast antalet kärl eller säckar som hämtas, inte hur mycket avfallet väger.
Det sorterade avfallet vägs däremot ofta. Därför: Om det finns
möjlighet för de boende att lämna sorterat avfall i bostadsområdet bör det också gå att få uppgifter om mängden. Väl så
viktigt att veta är förstås om avfallet är rätt sorterat. Det kan
fastighetsskötaren eller sophämtarna bedöma.
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ENERGIANVÄNDNING I ETT
FLERBOSTADSHUS
Uppvärmning av husen:
cirka 60 procent
Uppvärmning av tappvarmvatten:
cirka 15 procent
Hushållsel: 15–20 procent
Fastighetsel: 5–10 procent

SÅ HÄR BRUKAR VATTENANVÄNDNINGEN FÖRDELAS
Bostäder: 80–90 procent
Tvättstugor och förvaltning:
10–20 procent

Det kan alltså vara svårt att sätta mål av typen ”Mängden
osorterat avfall skall minska till så och så många kilo per person
och år”, eftersom mängden är svår att mäta. Ur miljösynpunkt
kan det dessutom vara väl så viktigt att ha andra typer av mål,
som ”sträva efter att minska andelen felsorterat avfall” eller
”informera de boende om var de kan lämna miljöfarligt avfall”.

Att sätta mål kring de boendes resor
De boendes resor till arbetet och på fritiden har inte så mycket
med bostadsförvaltning att göra, men det finns en del kopplingar. Det är till exempel fastighetsägaren som håller med parkeringsplatser och cykelställ och det är där åtgärder kan
genomföras. Om cyklarna kan förvaras både säkert och lätt tillgängligt är chansen större att de används ofta, och motorvärmare minskar utsläppen från kallstarter på vintern. Därför kan
miljöstrategins mål vara: ”…underlätta för de boende att
använda cykeln och oftare lämna bilen hemma”.

Mellan det önskvärda och det möjliga
– hur högt skall ribban ligga?
Hur tuffa skall miljöstrategins mål vara? Skall de utgå från det
som är långsiktigt önskvärt ur det svenska samhällets synpunkt, eller skall man börja med de förbättringar som strategins
åtgärder kan ge? Här följer några exempel på olika sätt att resonera, och vilka konsekvenser de kan få när man följer upp resultatet:
”Målen baseras på delmålen för de nationella miljömålen eller på byggsektorns miljömål. Det kan vara svårt att uppfylla en del mål och det
kräver omfattande åtgärder, men vi hoppas ändå att det går allt eftersom tekniken utvecklas och samhället förändras i en ekologiskt hållbar
riktning.”
”Målen är satta för att vi tror att det är rimligt nå dem med de åtgärder
vi har i miljöstrategin.”
”Målen baseras på bostadsföretagets eller förvaltningsorganisationens
generella miljömål. Vi kan delvis hamna i samma situation som om
vi utgick från de nationella miljömålen, men våra egna mål är mera
flexibla.”
Låt oss nu återvända till Grönkålen och Satkråkan för att se hur
de arbetat med miljömål och planerat sin uppföljning.
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GRÖNHEM OCH KVARTERET GRÖNKÅLEN
Lätt att få statistik om vatten och värme, svårt att kartlägga materialflöden
Bostadsföretaget Grönhem har sedan lång tid tillbaka fört statistik över hur mycket vatten och energi för uppvärmning och
tappvarmvatten som används per månad och per år i varje förvaltningsenhet. Man beräknar också förbrukningen för ett normalår. Eftersom det finns uppgifter på antal kvadratmeter uppvärmd yta är det lätt att räkna ut förbrukningen per kvadratmeter och år, likaså går det att räkna ut den genomsnittliga förbrukningen per hushåll (lägenhet). Även fastighetselen finns
det uppgifter om för varje förvaltningsenhet. Det finns också
sedan förut några miljömål för hela företaget. För några år
sedan bestämde ledningen att Grönhem skall sträva efter att
minska användningen av vatten, värme och fastighetsel i företagets hela bestånd med fem procent. Detta har faktiskt uppnåtts genom injustering av värmeanläggningar och byte till
energisnål elutrustning i en del bostadsområden. När man nu
sätter mål för kvarteret Grönkålen i miljöstrategin bestämmer
man sig för att höja ribban till tjugo procent för energin, eftersom energianvändningen är den viktigaste miljöfrågan. Målen
skall ju inte nås förrän om tio år den här gången, och det borde
gå att förverkliga.
De andra miljömålen är det svårare att få sifferuppgifter på.
Det går inte heller att i detalj bedöma vilken negativ miljöpåverkan energianvändningen har. Värmeleverantören kan
nämligen inte redovisa vilka energikällor som försörjer just den
del av fjärrvärmenätet som levererar till kvarteret. I kommunen
kommer en stor del av energin från förbränning av avfall, vilket
anses bra. Det sägs dock att de fortfarande eldar en del med
olja, något som miljösamordnaren inte uppskattar eftersom det
leder till utsläpp av både växthusgaser och försurande ämnen.
Kvarteret Grönkålen har redan källsortering i bostadsområdet och det går att få fram siffror på andelen källsorterat avfall
i kg per fraktion. Det osorterade avfallet som hämtas i säckar
finns det endast grova uppskattningar på, och de har visat sig
vara orimliga. Därför bestämmer man sig för att miljömålet
angående avfall skall handla om att källsorteringen skall fungera bättre än den gör i dag, eftersom en del boende slänger
i fel kärl. Dessutom skall det skall bli möjligt att kompostera
hushållsavfall och trädgårdsavfall.
När det gäller de material som kommer till området via
hantverkare och fastighetsskötare är det också svårt att få fram
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några siffror. Målet blir därför att öka andelen miljömärkta produkter och att bara använda produkter utan kända hälsorisker.
De boendes vardagsvanor och resor är ändå det som
Grönhems miljösamordnare tycker är svårast att sätta mål för
och sedan arbeta med att förverkliga. Det är också svårt att
mäta resultatet. Men hon tänker göra en enkät där hon frågar de
boende om de köper miljömärkta produkter, och hur mycket de
reser med bil, kollektivtrafik, flyg och andra transportmedel.
Det finns också frågor om hur mycket hushållsel de använder,
eftersom hon inte kan få fram den informationen på annat sätt.
Enkäten skall skickas ut när Grönhem börjar arbeta med miljöstrategin och sedan en gång vartannat år för att man skall
kunna se eventuella förändringar.
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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SALTKRÅKAN
Höga energisparmål, miljökrav vid upphandling
Också för Saltkråkan går det att få tag på uppgifter om fastighetsel, värme och varmvatten eftersom användningen mäts i
husen och förvaltaren håller med driftstatistik. Här är det dessutom lätt att bedöma hur energianvändningen påverkar miljön.
Det finns nämligen ett beräkningsprogram på värmeleverantörens hemsida där man kan välja vilket nät i staden fastigheten
är kopplad till och sedan skriva in förbrukningen. Programmet
räknar då fram hur mycket koldioxid och andra luftföroreningar
som användningen bidrar till.
När det gäller vattenanvändningen har föreningens styrelse
överlåtit mätandet till leverantören. På räkningen står bara vad
de betalar för vattnet. Därför får de kontakta leverantören för
att få uppgift om mängden.
Uppgifter på antal uppvärmda kvadratmeter finns i underhållsplanen, antal boende likaså. Därför går det bra att räkna
fram nyckeltal. De mål som sätts är höga, hela fyrtio procent
minskning av energianvändningen, tjugo procent för vattnet.
Miljöstrategin siktar tjugo år framåt och de tuffa målen har mer
med ekonomi än miljöhänsyn att göra. Föreningens kostnader
för värme och vatten är höga och styrelsen tror att det idag sker
en överkonsumtion. Det vill man utreda närmare och göra
någonting åt eftersom det kan spara pengar för föreningens
medlemmar.
Resten av målen är det svårt att få fram siffror om, här som i
Grönkålen. Avfallsmängden går det inte alls att få rättvisande
uppgifter om, och Saltkråkan har ingen egen källsortering i
området. Målet är därför bland annat att införa källsortering i
fastigheten och att erbjuda kompostering. För den senare har
styrelsen satt som mål att trettio procent av hushållen på sikt
skall kompostera. I styrelsen finns nämligen en kompostentusiast som tror att han kan locka med sig en del av de andra
boende.
Entreprenörer sköter det yttre underhållet i Saltkråkan, och
de boende ansvarar själva för underhållet av sina lägenheter.
Därför sätts som mål dels att styrelsen skall ställa miljökrav på
de entreprenörer man anlitar, dels att man i samarbete med förvaltaren skall informera de boende om hur de kan renovera
mer miljöanpassat. I bägge fallen handlar det alltså med andra
ord om miljöanpassad upphandling. Liksom i Grönhem finns
det också planer på att göra en enkät, men eftersom det kostar
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att anlita en konsult för att göra en sådan har man skjutit det
hela några år framåt i tiden. Styrelsen har också vågat sig på att
sätta mål för de boendes resor och vardagsvanor, men de är allmänt hållna – det skall bli lättare att cykla och om intresse finns
skall man ordna en studiecirkel kring vardagslivets miljöfrågor.
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UNDERHÅLL OCH
MILJÖÅTGÄRDER
Det planerade underhållet är en viktig del i miljöstrategin eftersom
själva idén är att samordna miljöåtgärderna med underhållet. Med
ledning av strategin skall byggnader och utemiljö underhållas och
förnyas så att den negativa miljöpåverkan som hör ihop med förvaltning och användning av husen minskar steg för steg. I detta
kapitel beskriver vi dels hur själva underhållsarbetena kan miljöanpassas, dels hur olika typer av miljöåtgärder kan genomföras i
samband med underhåll av husets olika delar. Till miljöåtgärder
räknar vi också information och samråd med boende, utbildning av
förvaltningspersonal eller nya sätt att handla upp entreprenörer,
inte bara de synliga, tekniska förändringarna i husen.
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Förbättra husen ur miljösynpunkt – genom underhåll
Varje underhållsåtgärd, liten som stor, orsakar i sig negativ miljöpåverkan. Vid ommålning, när man lägger nytt golv, renoverar
fasader med mera används lösningsmedel, färger, lim och
andra produkter som skadar människor och miljö. I samband
med underhåll avlägsnas också material som plastmattor, asbestisolering eller gamla kylskåp. De innehåller miljöskadliga ämnen
som hamnar i avfallet.
Det enskilda underhållsjobbet har kanske inte så stor negativ miljöpåverkan om man till exempel jämför med energianvändningen. Ändå betyder de olika åtgärderna tillsammans
och på sikt mycket, eftersom stora delar av ett hus byts ut under
dess livscykel. Genom att miljöanpassa själva underhållsåtgärderna kan denna miljöpåverkan minskas.
Man brukar säga att underhåll är till för att återställa huset
så att det fungerar lika bra som när det var nytt. Men själva
huvudpoängen med miljöstrategin är att gå ett steg längre: Att
utnyttja underhållsjobben till att förbättra husen ur miljösynpunkt. När tvättstugan renoveras nöjer man sig inte med att
källsortera byggavfallet och använda miljövänlig målarfärg.
Man byter också till de mest energi- och vattensnåla maskinerna. Dessutom passar man också på att förnya informationen
till de boende om hur man tvättar på ett miljöanpassat sätt,
både genom anslag i tvättstugan och genom broschyrer i brevlådorna. Och man strävar efter att vara lika professionell som
reklambyrån i marknadsföringen av en ny produkt.

43

Underhåll varsamt
Nu som förr är det alltför vanligt att man byter ut så mycket
som möjligt av äldre byggnadsdelar i samband med underhåll
– när man ”ändå håller på”. Den ursprungliga köksinredningen ersätts med ny och aluminium täcker de ursprungliga
fasaderna. Karaktäristiska detaljer som handtag och hela dörrar
i både trapphus och lägenheter byts mot nya. Vi menar att
ursprungsdetaljerna har ett värde genom att de berättar om
husets historia. Rätt underhållna kan de dessutom ha lika lång
återstående livslängd som hela livslängden på det nytillverkade. Väl dokumenterade erfarenheter visar att det oftast inte
alls blir dyrare om man sparar det mesta av köksinredningen
när vatten- och avloppsstammar skall bytas. Det går utmärkt
att fräscha upp skåpen. Möjligen måste man byta de delar där
rören skall fram. Varsamt underhåll bevarar kvaliteter i ett hus,
det sparar resurser och producerar mindre byggavfall. När
Kalmarhem byggde om sitt bostadsområde Inspektoren, byggde man en del varsamt, en annan med större åtgärder. Skillnaden i mängden utrivet avfall blev mycket stor!
Håll hus och byggnadsdelar i gott skick
Om man har en underhållsplan, har man också god framförhållning så att underhållsjobben kan göras i god tid. Det är
också ett sätt att minska den negativa miljöpåverkan, eftersom
förebyggande åtgärder oftast kräver mindre insatser än akut
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underhåll. Regelbundet, förebyggande underhåll ger till exempel de allra flesta fönstertyper mycket lång livslängd.

EU-BLOMMAN är ett miljömärke
gemensamt för EU-länderna,
som finns på bland annat färger,
tvättmaskiner och golvmaterial.
Mer information finns på
www.blomman.nu.

SVANEN är den nordiska miljömärkningen. Den finns bland
annat på golv, fönster och trädgårdsmöbler. Mer information
finns på www.svanen.nu.

Tänk efter före vid val av material
Det är ofta svårt att finna material och byggvaror som är
invändningsfria ur miljösynpunkt, men den som letar aktivt
kan nästan alltid hitta sådant som är bättre än genomsnittet.
Idag finns det system för miljöklassificering av byggmaterial
och färger. En del material och produkter är också miljömärkta
med EU-blomman eller Svanen. Det finns också märkningar för
elsnåla lampor och hushållsapparater.
Ta hand om uttjänt material
Även det som rivs eller blir över i samband med underhåll kan
innehålla skadliga ämnen. En del kan kanske återanvändas eller
återvinnas – det minskar användningen av nya resurser. En del
gamla strömbrytare och alla lysrör innehåller kvicksilver, plastmattor är gjorda av PVC, fogmassor kan innehålla det sedan
länge förbjudna PCB, alla äldre kylskåp och frysar har freon
som kylmedium, isolering av värmerör kan bestå av asbest och
så vidare. När det gäller PCB och asbest ställs särskilt stränga
krav enligt lag – de måste tas om hand av specialfirmor. Också
de andra materialen skall sorteras bort ur det allmänna avfallet.
Gamla kylskåp hämtas till exempel av kommunen.
Dokumentera de material som tillförs
Oftast finns inga detaljerade uppgifter om vad som är inbyggt
i husen, och det gör det svårare att veta hur uttjänta material
skall tas omhand. När man börjar arbeta efter miljöstrategin
kan förvaltaren därför börja föra en ”loggbok” för bostadsområdet, där man samlar uppgifter om de material och produkter
som tillförs. På det sättet ökar på sikt kunskapen om vad som
finns i husen och det blir enklare för dem som utför underhåll i
framtiden att veta hur rivningsmaterial skall tas om hand.
Välj rätt entreprenör vid all upphandling
De flesta större underhållsjobb utförs inte av förvaltarens personal utan av särskilda entreprenörer. En del förvaltare och
fastighetsägare köper både städning och småreparationer. I
dessa fall får entreprenören det slutliga ansvaret för valet av
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material, hur det som rivs skall tas om hand och vad man skall
göra med lösningsmedel eller färgrester som blir över. Den som
handlar upp entreprenörens tjänster, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse, kan dock ställa krav på entreprenören. Vid större upphandlingar gör man först särskilda förfrågningsunderlag som några olika anbudsgivare får gå igenom
och lämna anbud på. Oftast måste man anlita konsult. Någon
gång kan det också vara svårt att hitta flera entreprenörer som
är beredda att konkurrera om jobben, om de är utanför det vanliga.
Hus AMA är både handbok och mall för att upprätta
beskrivningar till upphandlingar av lite större bygg- och underhållsjobb. Mindre arbeten handlas ofta upp per telefon, utan att
man preciserar hur de skall göras. Men numera finns det en
mall och handledning också för normala, små upphandlingar
av den här sorten. Den kallas AFF, och är ett utmärkt hjälpmedel för att skriva entydiga förfrågningsunderlag. Varken AFF
eller AMA hindrar på något sätt en miljöanpassad upphandling. Å andra sidan innehåller de inte heller några detaljerade
anvisningar om hur underlaget för en sådan skall se ut. Den
som kan en del om miljöfrågor, byggande och förvaltning kan
ta fram ett bra underlag, övriga behöver sannolikt hjälp.

Utbilda och informera de boende
I bostadsätt har de boende själva ansvaret för lägenhetens
underhåll, både målning och tapetsering, inte sällan också för
inredning och utrustning i kök och bad. Vissa bostadsföretag
med hyreslägenheter erbjuder också sina boende möjligheten
att underhålla sin lägenhet mot en lägre hyra. I bägge fallen
innebär detta att de boende också ansvarar för vilka material
som tillförs huset och hur rivningsmaterialen tas om hand. Att
miljöanpassa underhållet av sådana lägenheter handlar därför
i första hand om att informera de boende om vilka material och
produkter de bör välja när de gör jobbet själva. Eftersom de
säkerligen också anlitar entreprenörer är det dessutom angeläget att ge förslag på lämpliga firmor, hålla med underlag för
upphandling, kontraktsskrivning och så vidare.
Se till helheten
Underhållsplan och miljöstrategi är redskap som hjälper förvaltaren och bostadsrättsföreningens styrelse att se underhållet
eller miljöarbetet som en planerad helhet, så långt som tio till

46

femton år framåt. Men också de enskilda åtgärderna inom en
sådan helhet förtjänar ett helhetsperspektiv. Tydligast kan man
kanske se det när det gäller energin. Ett år arbetar man med
fönster och fasader, ett annat med ventilationen, vid ett tredje
tillfälle underhålls själva uppvärmningssystemet. Om man vill
både minska energianvändningen och förbättra klimatet inomhus, måste man se dem som delar av en större helhet, även om
man vid ett visst tillfälle bara arbetar med en av delarna. En
erfaren energikonsult eller en person med motsvarande kompetens hos förvaltaren kan sätta underhållsarbetet i detta större
perspektiv.

Litteratur- och länktips
ABFF 04. Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och
verksamhetsanknutna tjänster. Svensk Byggtjänst 2003. AFF-dokumenten är en
branschstandard att använda när man vill upprätta förfrågningsunderlag för
förvaltningsentreprenader. Beställ från www.byggbokhandeln.com eller tel.
08-457 11 00.
Byggekologi. Kunskaper för ett hållbart byggande. Av Varis Bokalders och Maria
Block, Byggtjänsts förlag 2004. Principer och metoder vid ekologiskt byggande. Boken har fyra huvudteman: Bygga sunda hus, hushålla med resurser,
sluta kretslopp samt anpassa till platsen. Beställ från www.byggbokhandeln.com
eller tel. 08-457 11 00.
Frisk Bostad. Hyresgästföreningen, HSB och Villaägarnas Riksförbund har
startat projektet Frisk bostad som syftar till att informera om hur man bygger
sunt och miljöanpassat. På webbplatsen www.friskbostad.nu finns information om projektet, samt rekommendationer för materialval för ytbehandlingar
och konstruktioner.
Hus AMA 98. Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten. RA
98 Hus. Råd och anvisningar till Hus AMA 98. Svensk Byggtjänst, 1998. I AMAböckerna finns standardiserade texter som används i byggbranschen för att
upprätta tekniska beskrivningar till byggarbeten.
Beställ från www.byggbokhandeln.com eller tel. 08-457 11 00.
Miljöchecklista. HSB 2000. Hjälp för bostadsrättsföreningar (och boende i
hyresrätt) att gå igenom huset och närområdet för att få uppslag till miljöförbättringar. Används tillsammans med Råd och anvisningar. Ladda ner från
www.hsb.se.
Varsamt & sparsamt, förnyelse av 1950-talets bostäder. Formas, 2003. Tips på hur
flerbostadshus från 1950-talet kan underhållas och förnyas på ett varsamt sätt.
Beställ från www.formas.se eller Formas kundtjänst, tel. 08-690 95 22.
Upphandling av fastighetsförvaltning – en vägledning. Svensk Byggtjänst, 2000.
Beställ från www.byggbokhandeln.com eller tel. 08-457 11 00.
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Fönsterunderhåll
– spar energi och ljudisolerar
Fönstren står för en avsevärd del av en byggnads värmeförluster – upp emot en fjärdedel av värmen läcker ut genom
dem. Och detta trots att fönsterytan är en mycket mindre andel
av hela fasadytan. Välisolerade fönster sparar inte bara energi,
de ger också mindre drag och kallras, så att man får samma
komfort vid en lägre temperatur inomhus.
Värmeförlusterna kan minskas och inomhusklimatet förbättras i samband med underhåll av fönstren. Man kan täta
dem, kanske montera en extra ruta. I vissa fall kan det vara
lämpligt att byta dem. De enkla åtgärderna kräver inget särskilt
förarbete, men vill man byta fönstren eller sätta dit en extra ruta
bör man anlita en konsult, som kan sätta in åtgärden i sitt
sammanhang.
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GAMLA ELLER NYA FÖNSTER?
U-värde är ett mått på hur mycket
värme som läcker ut från ett
fönster. Det brukar anges i watt
per kvadratmeter. Ju lägre U-värdet är desto bättre. Äldre fönster
har normalt ett högre U-värde och
släpper därför ut mer värme. Men
de har andra kvaliteter – träet är
profilerat, kanske finns spröjsar.
Dessa bidrar till att fönstren är
vackra att se på och att ljuset
kommer in på ett behagligt sätt.
I sådant fall får man göra en
avvägning: Vad är mest värt –
energisparande eller vackra fönster? Kanske räcker det med att
täta fönstren? Eller kan man göra
något annat för att spara energi,
till exempel tilläggsisolera vindsbjälklagen?

Träfönster behöver målas och kittas om vart sjunde till tionde år, och tätningslisterna mellan den rörliga fönsterbågen och
den fasta karmen behöver bytas med 8–12 års mellanrum.
Äldre träfönster har mycket lång livslängd utan att man
behöver göra något åt träet, bara målningen underhålls.

Täta fönstren
Fönster läcker inte bara kalluft och energi där båge och karm
möts; det kan också dra där glasen är fästade i bågen. Den
tredje svaga punkten är där fönsterkarmen är infäst i ytterväggen, och av dessa är nog det tredje stället man oftast glömmer. Den billigaste och enklaste åtgärden för att minska värmeläckaget från fönster är att täta dem och en hel del energi kan
sparas genom att se över alla tre ställena och täta där.
Komplettera med en extra ruta
Om man bedömer att fönstren läcker mycket energi kanske det
behövs något mer än tätning. Ett sätt att minska fönstrets Uvärde är att montera en extra, isolerande fönsterruta. Man kan
också byta ett av glasen mot ett så kallat lågenergiglas. Ibland
går det att bygga om fönstren så att man kan montera en isolerglasruta. Ytterligare en möjlighet är att montera en tredje ruta
med sin egen båge på insidan av det befintliga fönstret.
Byt fönstren
Den mest omfattande åtgärden är att byta fönstren. Det kostar
en hel del, men det kan på sikt ändå löna sig om de nya fönstren
är energieffektiva. Vi menar att man i första hand byter i samband med fasadunderhåll eller när fönstren är så dåliga att de
måste repareras. Om man måste byta, hamnar man i en
diskussion där energisparande ställs mot utseendefrågor, eftersom de nya fönstren inte ser ut som de gamla. Men till exempel
i miljonprogrammets bostadsområden kan fönsterbyte vara en
självklar åtgärd när husen byggs om.

FÖNSTER OCH BULLER
Trafikbuller är problem i en del
bostadsområden. När man tätar
eller på annat sätt förbättrar
fönstren ur energisynpunkt, slipper man oftast också störande
buller, vilket är värt att ta med i
beräkningen.

Se till helheten
Fönstren är en del av husets klimatskal, som skiljer vinterns
kyla från den goda värmen inomhus. Värmesystemet tillför
den värme som behövs under den kalla årstiden. Ventilationssystemet transporterar bort skämd men varm luft och
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ersätter den med frisk, men kall. Under sommarhalvåret vill vi
gärna ventilera genom att öppna fönstren. Om man skall kunna
använda energin effektivt året om, krävs en helhetssyn som
omfattar alla dessa delsystem, och tar med hur de fungerar hela
året runt. Långt ifrån alla konsulter är beredda att tänka så.
Leta, ställ krav!

Litteratur- och länktips
Välisolerade fönster bidrar till bättre miljö. Beskriver varför man bör förbättra
fönstren ur energisynpunkt och vad man bör tänka på när man gör det.
Innehåller också en tabell där man kan beräkna energibesparingen vid olika
tekniska lösningar. Ladda ner från www.energimyndigheten. se eller beställ
på tel. 016-544 20 00.
Välj rätt fönster. Vad man bör tänka på vid fönsterbyte. Ladda ner från
www.energimyndigheten. se eller beställ på tel. 016-544 20 00.
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Underhåll av yttertaket
– spara och utvinn energi

MILJÖSKADLIGA ÄMNEN I TAK
Många tak kan innehålla miljöskadliga ämnen. Plastskiktet på
lackerad stålplåt innehåller t.ex.
PVC. När takmaterial byts ut bör
det därför tas omhand på lämpligt
sätt så att ämnena inte läcker ut i
naturen. Metaller kan t.ex. återvinnas.

SOLFÅNGARSYSTEM
Solfångare kan vara luftbaserade
eller vattenbaserade. Det luftbaserade systemet placeras på
fasaden och förvärmer den luft
som skall in i lägenheterna. Det
måste byggas på plats och
anpassas till det enskilda huset.
Det vattenbaserade systemet placeras normalt på taket och ger
varmvatten sommartid till kök och
badrum. Det består av en ”låda”
med rör där glykolblandat vatten
cirkulerar. Vattnet värms av solen
och värmen överförs sedan via en
ackumulatortank till det varmvatten som används i kök och badrum.

När husets yttertak skall underhållas, finns det möjligheter
både att spara energi och att utvinna förnyelsebar energi från
solen. Men det är lika viktigt att se till helheten här som när det
gäller fönster, ytterväggar, tak, uppvärmning och ventilation.
Hur ofta behöver yttertak underhållas, och på vilket sätt?
Det beror helt och hållet på hur det är konstruerat och vilka
material det består av, men det rör sig om intervall på mellan
tjugo och femtio år. De vanligaste takmaterialen är plåt, tegel
och papp. Vanliga sadeltak, som är högst på mitten av huset på
traditionellt sätt, är nästan alltid beklädda med plåt eller tegel.
De kräver normalt mindre underhåll än platta tak, som oftast är
belagda med papp och har större problem med tätheten eftersom snö och regn inte lika lätt rinner av.

Tilläggsisolera vindsbjälklaget
Ungefär tio procent av värmen läcker ut genom taket. När taket
ändå skall underhållas kan man föra in i miljöstrategin att
vindsbjälklaget skall tilläggsisoleras, eller åtminstone att man
utreder förutsättningarna. Man kan fråga: Är vindsbjälklaget
redan isolerat, och i så fall hur? Hur mycket energi kan sparas?
Hur skall isoleringen utföras? Det här förutsätter medverkan av
en konsult, om inte förvaltaren har tillgång till specialist.
Montera solfångare
Byte av takmaterial kan också kombineras med montering av
solfångare. Om taken är södervända och inte skuggade av träd
kan solfångare bidra med en stor del av hela energibehovet för
tappvarmvatten, främst under sommarhalvåret. Då krävs det
ungefär en kvadratmeter solfångare per boende i huset. En möjlighet är att montera så kallade takintegrerade solfångare, som
ersätter annan takbeklädnad. Liksom vid byte av fönster måste
man ta hänsyn till att husens utseende förändras och att bygglov krävs.

51

Eftersom montering av solfångare är en relativt omfattande
åtgärd krävs också här en utredning om de tekniska och ekonomiska förutsättningarna. Men solfångaren ger inte bara värme
från en flödande energikälla, utan också minskade värmekostnader. Det gör att den på sikt kan betala sig.

Montera solceller
I samband med takåtgärder kan man eventuellt montera solceller, som bidrar till elförsörjningen. Också de kan sättas på
taken och med fördel vara takintegrerade, alltså utgöra en del
av själva takbeklädnaden. Liksom för solfångare krävs en
utredning och bygglov. Idag är solceller relativt dyra, men på
sikt kan det tänkas att priset blir lägre och mer konkurrenskraftigt i förhållande till andra energikällor.

Litteratur- och länktips
El och värme från solen. Ladda ner från www.energimyndigheten.se eller beställ
på tel. 016-544 20 00.
Energisparåtgärder i bostadshus. Av Arne Elmroth, Byggforskningsrådet 1991.
Om fönsterisolering, tilläggsisolering, regleråtgärder, värmepumpsinstallation, fjärrvärmeanslutning m.m. Låna på bibliotek.
SABO Tak 1:11 Tak Tilläggsisolering. SABO 1988. Om syftet med tilläggsisolering, exempel och de vanligaste problemen. Även upphandling och underhåll
behandlas. Beställ från www.byggbokhandeln.com eller tel. 08-457 11 00.
Solvärmeboken Utgåva 2. Av Lars Andrén, ICA Bokförlag 2004. En bok om
hur solfångare fungerar. Beställ från www.byggbokhandeln.com eller tel.
08-457 11 00.
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Fasader – täta och isolera
TILLÄGGSISOLERING OCH
KULTURMINNESMÄRKNING
Tilläggsisolering av fasader ändrar
husets karaktär. Därför är det viktigt att i förväg kontrollera att det
inte finns några restriktioner kring
detta. Även hus från 1950- och 60talen kan ha någon form av kulturminnesmärkning som inte tillåter
att fasaderna förändras. Kommunens stadsarkitekt vet besked.

När fasaderna skall underhållas finns det också goda möjligheter att spara energi. För att ta reda på vad som behöver göras
kan man låta göra en så kallad termografering. Den innebär att
väggarna fotograferas med en värmekamera. På bilderna kan
man tydligt se var det finns värmeläckor. Därefter kan man planera energisparande åtgärder. Bilderna kan till exempel visa
springor och otätheter där värme läcker ut, främst runt fönster
och dörrar. Tätning minskar läckaget och det drag som de
boende upplever, och är ganska enkel att genomföra.
Tilläggsisolering av fasader är en omfattande åtgärd som alltid förändrar husens utseende. Därför krävs bygglov. Dessutom behövs en noggrann utredning som tar in både kostnader,
sparmöjligheter och utseendefrågor. Precis som när det gäller
fönster och yttertak krävs en helhetssyn, som också tar med
ventilationen och värmesystemet. Om inte förvaltaren har egna
specialister bör man anlita konsult.

Litteratur och länktips
Energisparåtgärder i bostadshus. Av Arne Elmroth, Byggforskningsrådet 1991.
Om fönsterisolering, tilläggsisolering, regleråtgärder, värmepumpsinstallation, fjärrvärmeanslutning m.m. Låna på bibliotek.
Ytterväggar. Utbildningsmaterial för bostadsförbättring del 10. Boverket 1986.
Bestämmelser och normer, ytterväggar i olika material, tilläggsisolering och
lönsamhet vid isolering. Beställ från www.byggbokhandeln.com eller tel.
08-457 11 00.
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Uppvärmningssystemet
– anpassa tillförseln efter behovet
Uppvärmningssystemet ger de boende varmvatten hela året
och värme under vinterhalvåret. Dess hjärta är undercentralen,
där fjärrvärmesystemet lämnar sin energi till husets ledningar
för värme och varmvatten. Därifrån distribueras den till kök,
badrum och övriga rum. Ibland behövs mycket av både värme
och varmvatten, ibland bara lite varmvatten. Bägge har därför
styr- och reglersystem, som kräver tillsyn och underhåll för att
fungera bra. Skötseln av uppvärmningssystemet bygger på
rutiner, och det kan vara lämpligt att lägga in en genomgång av
dessa med berörd personal i miljöstrategin.
När förvaltaren vidtar någon annan åtgärd som hör ihop
med energin, till exempel med fasader, fönster eller ventilation,
ändras förutsättningarna för uppvärmningssystemets funktion. Därför bör man samtidigt kontrollera och justera styr- och
reglersystemet. Datoriserad utrustning kan ge sifferuppgifter
på energianvändning snabbt och direkt till den centrala förvaltningen. Men man missar det som kan upptäckas vid ett besök i
undercentralen, med ögon, näsa och öron till hjälp.

Litteratur och länktips
Energisparåtgärder i bostadshus. Av Arne Elmroth, Byggforskningsrådet 1991.
Om fönsterisolering, tilläggsisolering, regleråtgärder, värmepumpsinstallation, fjärrvärmeanslutning m.m. Låna på bibliotek.
Miljöanpassad effektiv uppvärmning. Naturvårdsverket 1998. Om energieffektivitet, miljöpåverkan från olika energisystem med mera. Beställ från
www.naturvardsverket.se eller tel. 08-505 933 40.

54

Ventilationen
– ger frisk luft men stjäl energi

Ventilationssystemet byter skämd luft inomhus mot frisk luft
utifrån. Bostadshus från 1950-talet och tidigare ventileras vanligen med självdrag. På vintern stiger den varma inomhusluften upp genom ventilationskanaler och skorstenar av egen
kraft eftersom den är lättare än utomhusluften. Luften kommer
in vid fönstren och lämnar lägenheten i kök och badrum. På
sommaren öppnar man fönstren. I modernare hus är det fläktar
som suger ut luften via kök och badrum, men fortfarande är det
vanligast att den kommer in direkt utifrån vid fönstren. I bägge
fallen ventilerar man bort en tredjedel eller mer av värmeenergin vintertid, om man inte återvinner den via värmeväxlare.
Kalla vinterdagar kan självdraget bli för effektivt, så att man
behöver strypa tillförseln, både för att man ventilerar bort värmen och för att det drar vid fönstren. I samband med underhåll
av fönster kan man montera ventiler som reglerar detta automatiskt. På sommaren kan fläktar monterade på skorstenarna
förstärka självdraget så att matos sugs ut bättre. Eftersom självdrag inte har några rörliga delar kräver det inte i sig något särskilt underhåll. Men vi menar att det är angeläget att se över
hur det fungerar och lägga in förslag till förbättringar i miljöstrategin. Det kan ge både lägre energianvändning och bättre
luft inomhus för de boende.
Mekanisk ventilation med hjälp av fläktar kräver både tillsyn och underhåll. Filter och rörliga delar måste bytas med
jämna mellanrum, funktionen kontrolleras. I samband med
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underhållet kan man justera in anläggningen, kanske byta till
modernare styr- och reglerutrustning. Samma slags åtgärd kan
bli aktuell när man ser över uppvärmningen, så att man tar ett
helhetsgrepp på energianvändning och komfort.

Litteratur och länktips
Bygg för hälsa och miljö: Obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Boverket 1998.
Systematisk genomgång av genomförande och fel i den obligatoriska ventilationskontrollen. Beställ från www.boverket.se eller tel. 0455-35 30 00.
Effektiv ventilation spar el. Av Hans Isaksson och Eje Sandberg, Byggforskningsrådet 1994. Hur man kan göra ett fläktstyrt ventilationssystem mera
effektivt i samband med underhåll eller byte. Låna på bibliotek.
Obligatorisk ventilationskontroll. I början på 1990-talet infördes en obligatorisk
funktionskontroll av alla ventilationsanläggningar, OVK. Alla flerbostadshus
skall ha genomgått sådan kontroll och även rättat till eventuella fel och brister.
På www.funkis.se kan man finna lite allmän information om OVK och länkar
till behöriga kontrollanter.
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Maskiner och vitvaror
– välj energisnåla alternativ
Varje bostadsområde har en maskinpark i lägenheterna och de
gemensamma utrymmena, till exempel tvättmaskiner och kylskåp, hissmaskiner eller ventilationsfläktar. För många av dem
finns energisnåla alternativ. Dessa kan ha högre inköpspris men
i gengäld är driftskostnaderna lägre.

Tvättmaskiner och torktumlare
När det är dags att byta ut tvättmaskiner och torktumlare i
gemensamma tvättstugor bör man välja de som är mest energisnåla (och vattensparande). Om det finns många småhushåll i
bostadsområdet kan man komplettera med några mindre
maskiner så att de inte går halvfulla. Samtidigt bör man förnya
informationen om hur man tvättar miljöanpassat och energisnålt, både i tvättstugor och via brevlådorna.
Kylskåp och frysar
Kylskåp och frysar bör helst inte vara äldre än femton år eftersom äldre modeller drar mycket energi och dessa apparater är
igång hela tiden. När man gör miljöstrategin kan man ta reda
på hur gamla bostadsområdets kylar och frysar är och
bestämma en tidpunkt för byte. I bostadsrätt, där de boende
själva ansvarar för byte av kyl och frys, kan styrelsen planera
för en gemensam upphandling. I hyresrätt finns ett problem –
det är förvaltaren som betalar det högre priset för elsnåla kylar,
men de boende som får lägre elräkning. Kan man komma
överens om att dela på vinsten, till exempel genom en liten
hyreshöjning för elsnåla apparater? Gamla kylar och frysar
skall tas om hand av kommunen eftersom de innehåller freon.
Miljömärkt el
Hälften av den svenska elenergin är vattenkraft, resten i huvudsak kärnkraft. När användningen är stor, importerar vi el från
länder som producerar den genom att elda kol eller olja.
Naturskyddsföreningen miljömärker elproduktionen, så kallad
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grön el. När man köper miljömärkt el går pengarna till miljöanpassad elproduktion, till exempel redan utbyggd vattenkraft
eller vindkraft. Både fastighetsägare och privatpersoner kan
köpa grön el och bytet kan göras utan koppling till underhållsarbeten.

Litteratur- och länktips
Konsumentverket. Konsumentverkets webbplats innehåller information om
olika apparaters miljöpåverkan m.m.
Beställ från www.kov.se eller tel. 08-429 05 00.
Värt att veta innan du köper nya vitvaror. Energimyndigheten 1999. Hur man
hittar vitvaror som skonar miljön. I skriften förklaras begreppet energimärkning. Beställ från www.energimyndigheten.se eller tel. 016-544 20 00.
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Belysning
– minska elanvändningen
genom effektivisering

Lågenergilampor innehåller kvicksilver, vanliga glödlampor
bly, men ändå brukar man anse att belysningens största miljöpåverkan kommer från elanvändningen. Detsamma gäller ekonomin – driftkostnaden är den största posten. När belysningen
i gemensamma utrymmen skall ses över kan det alltså löna sig
både miljömässigt och ekonomiskt att göra lite extra.

Effektiv belysning
Glödlampor och halogenlampor drar mycket mera el än lysrör
och lågenergilampor. Glödlampor har dessutom så kort livslängd att den största kostnaden normalt är för fastighetsskötarens arbete med bytet. Idag finns det lågenergilampor och lysrör som ger ett behagligt sken utan flimmer och som håller
många gånger längre än glödlampor. Dessutom får man fem
gånger så mycket ljus för samma mängd elenergi. Men lysrör
och lågenergilampor innehåller kvicksilver och måste därför
lämnas till en miljöstation.
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Rörelsedetektorer
Vem släcker efter mig? Rörelsedetektorer tänder lamporna i
gemensamma utrymmen när någon vistas där, och släcker när
ingen längre är kvar.
Skymningsreläer utomhus
När det är ljust behövs ingen belysning ute och i trapphusen.
Skymningsreläer tänder och släcker automatiskt.

Litteratur- och länktips
Energimyndigheten har lagt ut gott om tips och litteratur som handlar om
belysning på sin webbplats, www.energimyndigheten.se, bland annat:.
Belysning i flerbostadshus – programkrav. Råd och tips om hur belysningen i
flerbostadshus kan utformas för att vara energisnål, behaglig och bra för synsvaga.
Fyra frågor kring lågenergilampor. Besvarar frågor kring lågenergilampor, t.ex.
vilka problem lågenergilampornas kvicksilverinnehåll kan orsaka.
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Soputrymmen
– återvinning och återanvändning
AVFALLSHANTERING I SVERIGE
Renhållningslagen ger kommunerna monopol på att ta hand om
hushållsavfallet. Men sedan 1994
bryts det mönstret av två förordningar om producentansvar. Enligt
dessa skall producenterna samla
in förpackningar och papper. De
skall också samråda med kommunerna, informera hushållen, ordna
återvinning och följa upp verksamheten. Producenterna har tillsammans bildat ett antal materialbolag
som förhandlat med kommunerna,
ordnat uppsamlingsplatser och
sköter hämtningen. Men förordningarna har ofta kritiserats för att
de ger en oklar ansvarsfördelning
mellan kommun och producenter.
På många håll är det obekvämt att
lämna källsorterat avfall. På sikt
kan vi därför förvänta oss att källsorteringen ”flyttar in” i bostadsområdena.

Numera går det att lämna förpackningar av plåt, glas, plast
med mera till återvinning i stället för att slänga dem med övriga
sopor. Men det är sällan som vi kan göra det i vårt eget bostadsområde. På sikt kommer detta att ändras, så att vi får så kallad
fastighetsnära källsortering.
Det kan vara läge att införa fastighetsnära källsortering i
bostadsområdet när soputrymmena måste underhållas, och då
samtidigt undersöka förutsättningarna för kompostering.

Källsortering
Källsorteringens utrymmen kan se ut på flera olika sätt. Man
kan bygga sophus på gården eller använda utrymmen i de
befintliga husen. I Borlänge har man källsorteringsgårdar som
omges av ett plank. Det är viktigt att källsorteringen inte ligger
för långt ifrån bostäderna och att det finns tydlig information
om, i vilka kärl olika sorters avfall skall läggas. Ibland lägger de
boende saker i fel kärl, eller slänger sådant som egentligen är
grovsopor eller skall lämnas till miljöstation. Ett sätt att motverka detta är att placera utrymmena så att många ser dem.
Kompostering
Hälften av hushållsavfallet kan komposteras. I innerstaden kan
det vara svårt att få avsättning för kompostjorden i rabatterna,
men i förort går det normalt bättre. Innan man ställer ut kompostbehållare måste man ta reda på hur stort intresset är och
utse någon ansvarig bland de boende för varje behållare.
Komposter kan se ut på flera olika sätt, allt ifrån stora, motordrivna värmekomposter till enkla trälådor. Vad som väljs beror
på förutsättningarna i det enskilda området. De bör ligga lika
centralt som resten av källsorteringen, då blir de inte så krävande att använda. Den mull som produceras vid komposteringen kan till exempel användas i bostadsområdets planteringar, eller i de boendes odlingslotter om det finns sådana.
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Återbruksrum
I ett återbruksrum kan de boende ställa sådant som de inte vill
ha men som är i användbart skick, så att någon annan kan få
nytta av det. Ofta fungerar grovsoprum eller containers redan
på detta sätt. Skillnaden är att återbruksrummet är ordnat för
ändamålet och därför betydligt trevligare att besöka. För att ett
återbruksrum skall fungera är det viktigt att det hålls rent och
med jämna mellanrum töms på sådant som ingen vill ha.
Kanske behövs det en ansvarig bland de boende.

Litteratur- och länktips
Alla sopor är inte skräp. SABO 2003. Om källsortering med miljötips. Beställ på
www.sabo.se eller tel. 08-406 55 00.
Formas Fokuserar: Sopor hit och dit – på vinst och förlust, Formas 2004. En antologi i pocketformat om sopor ur en rad synvinklar. Beställ från www.formas.se
eller Formas kundtjänst tel. 08-690 95 22.
Att lyckas med komposten. Karin Persson, Naturskyddsföreningens förlag 2001.
Redovisar hur man väljer kompostbehållare, sköter den och rättar till det som
blir fel. Beställ på www.snf.se eller tel. 08-702 65 00.
Nya Allt om kompost. Av Ingrid Olausson, Bonniers 2003. Om kompostering i
lägenhet eller villa. Beställ på www.byggbokhandeln.com eller tel. 08-10 69 43.
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Byte av VA-stammar
– spara vatten och urinsortera
Byte av ledningar för vatten och avlopp är en omfattande
underhållsåtgärd, näst intill en ombyggnad. Ungefär femtio år
efter att huset är byggt börjar det bli dags. Både kök och badrum berörs, och badrummen måste i princip helrenoveras. I
köken kan man oftast gå varsamt fram utan att det kostar mera.
Man måste till exempel inte riva skåp och kasta bort diskbänkar. Eventuellt kan en ”marknad” ordnas där brukbara badkar,
diskbänkar, skåp och så vidare ställs ut och de som önskar kan
ta hand om dem. Det som inte kan återanvändas av de boende
sorteras och förs till återvinning. När köket renoveras kan man
montera kärl för källsortering så att det blir enklare att sortera i
lägenheten.

Snålspolande toaletter och vattensnåla duschmunstycken
Snålspolande toaletter sparar vatten, uppemot fem liter per
spolning jämfört med en gammal toalettstol. Vattensparande
kranar och duschmunstycken sparar dessutom energi eftersom
de ger samma komfort med mindre varmvatten.
Urinsorterande toaletter
Vårt nuvarande avloppssystem har byggts ut stegvis under
mer än hundra år. Det har stora hygieniska fördelar. Men det
transporterar också bort den växtnäring som våra kroppar lämnar ifrån sig till sjöar och vattendrag, och det kan leda till övergödning. Slammet från avloppsreningen är så förorenat att våra
bönder ofta inte vill lägga det på sina åkrar. Det mesta av växtnäringen finns i urinen. Kan man källsortera, så att den kommer växter till godo? Eller kan man få ett så rent och näringsrikt
avloppsslam att det duger som växtnäring?
Urinsorterande toaletter har två skålar, en främre som samlar upp urinen och en bakre som samlar upp fekalier och toalettpapper. I början hade de en del barnsjukdomar, men nu
finns det både praktisk erfarenhet och forskning som visar att
de fungerar som det var tänkt. Men både boende och fastighetsägare måste tänka nytt, innan man bestämmer sig för ett sådant
avloppssystem. Finns det plats för lagringstankar i området?
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Finns det någon bonde som vill ha urinen? Vad anser de boende
om urinsortering? Är förvaltaren beredd att ta över en del av
ansvaret för avloppssystemet?
I Hammarby Sjöstad i Stockholm prövar man att i stället tillföra mera av växtnäring i avloppet. I en del lägenheter monteras avfallskvarnar som mal ner potatisskal och matrester så att
de kan transporteras bort i avloppet. Reningsverket levererar
biogas till spisar och som fordonsbränsle. Avsikten är att
avloppsslammet skall bli så rent att det kan läggas på åkrarna.
Är detta ett annat alternativ till konventionellt avlopp – att
utreda när man byter stammar?

Informera om ”god toalettetikett”
Det största miljöproblemet som hör ihop med vattenanvändningen är oftast de skadliga ämnen som obetänksamma boende
slänger i avloppet. Varken mediciner, lösningsmedel eller färgrester hör hemma här. När det är dags för stambyte, kan man
passa på att informera om detta, både vid de möten som föregår arbetena och med broschyrer när de är klara.

Litteratur- och länktips
Hushållning med kallt och varmt tappvatten. Individuell mätning och temperaturstyrning. Boverket 2002. Ladda ner från www.boverket.se eller beställ på tel.
0455-35 30 00.
Urinsortering – en del i kretsloppet. Byggforskningsrådet 2000. Om urinsortering, systemets funktion, hur urinen tas om hand m.m. Beställ från
www.formas.se eller Formas kundtjänst, tel. 08-690 95 22.
Vattenbesparing. Boverket 1991. Olika åtgärder som sparar vatten. Beställ från
www.byggbokhandeln.com eller tel. 08-10 69 43.
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Underhåll av utemiljön
– ta ett helhetsgrepp
Buskar och gräsmattor, lekplatser och gångar mellan husen
måste skötas och repareras, och de har begränsad livslängd.
Några gånger under ett bostadsområdes livstid måste utemiljön rustas upp ordentligt. I samband med det kan man vidta
flera olika miljöåtgärder. En del av dessa kan till och med ha en
positiv påverkan på natur och människor. Annars handlar ju
miljöarbetet mest om att minimera den negativa miljöpåverkan. Men utemiljön förtjänar och behöver ett helhetsgrepp.
Anlita en landskapsarkitekt!

Lättåtkomlig och säker cykelförvaring
För att förbättra möjligheterna att cykla kan man ordna låsbara
cykelställ med tak. Då blir det enklare att använda cykel, vilket
kan leda till att några lämnar bilen hemma.
Bärbuskar och fruktträd
Både fåglar och boende uppskattar buskar och träd som bär
frukt, till exempel vinbär eller krusbär, äppel- eller körsbärsträd.
Odlingslotter
Finns det intresse bland de boende kan en del av grönytorna
göras om till odlingslotter.
Jordkällare
En jordkällare kan användas för de boendes långtidsförvaring
av potatis och andra rotfrukter, och den drar ingen el. Finns det
intresse kan man bygga den i samband med att man ordnar
odlingslotter.
Utkastare på stuprören
Dagvatten är det regnvatten som hamnar på tak, vägar och parkeringsplatser. Det innehåller ibland skadliga ämnen från trafik, asfalt eller tak. Normalt leds det bort i avloppet. När det
regnar mycket kommer det ibland så stora mängder dagvatten
att reningsverket måste släppa igenom en del utan rening. Men
det går att rena dagvattnet lokalt genom att låta mark och

65

växter ta hand om föroreningarna. Alternativt kan man fördröja
det i bostadsområdet så att inte allt kommer på en gång till
reningsverket. Man kan till exempel sätta utkastare på stuprören och leda ut det till grönytor i närheten. Men det får inte
hamna någonstans där det kan leda till fuktskador på byggnaderna eller öka risken för halka. Dagvattnet kan också tas
omhand lokalt i dammar, diken eller en våtmark i bostadsområdet. En sådan anläggning kan uppskattas av de boende
och locka till sig fåglar.

Miljöklassade bränslen till gräsklipparen
Det finns miljöklassad så kallad alkylatbensin, som både är
bättre för miljön och hälsosammare för den som använder
motorredskap.

Litteratur- och länktips
Bra bostadsgårdar – här vill vi bo! Svensk Byggtjänst 2000. Exempel på bostadsgårdar där människor trivs och känner att gården är deras. Beställ från
www.byggbokhandeln.com eller tel. 08-10 69 43.
Grönskande Levande Gårdar i Stockholm har en hemsida där man kan läsa
om exempel på gårdsutveckling och annat som gäller den yttre miljön. Se
www.gronskande.gardar.stockholm.se.
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Miljöarbetet som samtalsämne
Både underhållsjobb och miljöstrategins åtgärder griper in i
bostadsområdets vardag. Därför måste de vara kända och
accepterade av de boende. Förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse måste informera och samråda med dem. Det
långsiktiga målet är att bygga upp en gemensam kunskap om
området, dess miljöpåverkan och de boendes roll i det sammanhanget. Detta kan också leda till bättre kontakt mellan
grannarna och större omsorg om närmiljön. Vi menar att information och samråd är lika viktiga för en fungerande miljöstrategi som de tekniska åtgärderna, och att de skall planeras som
en helhet. Och ju fler olika sätt man använder för att förmedla
information och samråda, desto fler nå man. I detta avsnitt
finns förslag på åtgärder i miljöstrategin som kan göra miljöarbetet till ett samtalsämne mellan de boende och med förvaltaren.

Tekniska åtgärder hör ihop med information och samråd
Många underhållsjobb påverkar de boendes vardag starkt
medan de pågår, kanske främst stambyten men också arbeten
med fasader eller fönster. Om energisparande eller källsortering skall ge det önskade resultatet, måste miljöstrategins åtgärder vara kända och accepterade av de boende. I bägge fallen
behövs en dubbelriktad kontakt med förvaltningens personal
eller bostadsrättsföreningens styrelse. Vi talar gärna om information och samråd. När de fungerar, kan det också leda till
bättre kontakt mellan grannar och större omsorg om närmiljön.

Olika kanaler för kommunikation
Kontakten mellan boende och förvaltare ser olika ut beroende
på om det är ett område med bostadsrätt eller hyresrätt. I
bostadsrätt är föreningen ägare och arbetar efter en föreningsdemokratisk modell. De boende är föreningens medlemmar
och de påverkar förvaltningen genom att skriva motioner, sitta
med i styrelsen, välja styrelse och rösta vid medlemsmötena.
Dessutom kan det förstås finnas bridgeklubb, gemensamma
städhelger och informella träffar i bersån. Kontakten både med
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de boende och den professionella förvaltaren sköts i första hand
av styrelsen, men precis som i hyresrätt måste förvaltare och
boende mötas när större förändringar är på gång. Förvaltaren
har också en eller flera fastighetsskötare som jobbar med området.
I bostadsområden med hyresrätt är förvaltningen fastighetsägarens ansvar. Information och samråd blir normalt förvaltningens jobb, på förvaltarens initiativ. Också i hyresrätt kan det
förstås finnas en förening för de boende, som deltar i samråd
och sprider information. Det traditionella sättet är en lokal
hyresgästförening. En del boende träffas kanske informellt för
att umgås. Men i modern förvaltning av hyreshus kan den viktigaste vardagskontakten mellan boende och förvaltare skötas
av en husvärd, som finns i området och både gör småreparationer och är allmän kontaktperson.
Förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse kan informera de boende och samråda med dem i många former. Man
kan vända sig till alla i grupp, till några representanter eller till
enskilda hushåll. Man kan lämna skriftlig information i brevlådan, sätta upp anslag eller använda Internet. Olika sätt når
olika människor, därför menar vi att man skall använda så
många informationskanaler som möjligt. Och informationen
bör vara så genomtänkt och proffsigt utformad som möjligt.
Den skall ju tävla om uppmärksamheten med den reklam vi
ständigt möter.
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Påverka de boendes vanor
Vi har flera gånger pekat på hur stor betydelse de boendes
vanor har för miljöpåverkan. Det kan till exempel gälla vilken
temperatur de håller inomhus, hur mycket varmvatten de
använder, hur bra de källsorterar eller hur mycket de använder
bilen. Vi har också uppmärksammat att det är en svår balansgång att ta ställning till hur mycket förvaltare eller styrelse bör
”lägga sig i”. Men det finns tillfällen när det är både möjligt och
lämpligt att ta upp det här samtalsämnet. Några sådana diskuteras nedan.

Informera i samband med underhåll och tekniska miljöåtgärder
När det är dags att underhålla trapphus eller utemiljö, eller vid
ett byte av stammar, brukar förvaltare informera i förväg. Den
här informationen kan både ges i skriftlig form och vid möten.
Inför ett stambyte behövs dessutom samråd, eftersom utformningen av kök och badrum förändras. Detsamma kan gälla utemiljön, om man tilläggsisolerar eller vill montera solfångare på
taken. Samrådet brukar engagera en stor del av de boende,
eftersom det så påtagligt griper in i deras vardagsliv. Det betyder också att informationen blir läst, och att mötena är välbesökta. När man informerar om underhållet och om hur strategins åtgärder kan spara miljön, kan man komplettera med
information om betydelsen av de boendes vanor – vid mötet, i
broschyrer, genom anslag och via Internet.
Informera om energianvändning
I kapitlet ”Att göra en miljöstrategi” visade vi hur man kan
ställa upp mål för miljöarbetet och sätta siffror på miljöpåverkan genom nyckeltal. Det kan bidra till att göra de boende medvetna om till exempel sin energianvändning. Om förvaltaren
regelbundet redovisar både målen och de aktuella siffrorna kan
det bli en sporre att ändra sina vanor. Det har man till exempel
med framgång gjort i danska Albertslund, där kommunen har
så kallade ”gröna räkenskaper” för varje bostadsområde.
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Skapa ekonomiska incitament för mer miljövänligt beteende
En mera påtagligt sätt att påverka de boende är att låta den
negativa miljöpåverkan kosta mer. Man kan mäta i varje lägenhet hur mycket energi som används för uppvärmning och
varmvatten och låta dem som förbrukar mer också betala mer.
Mätmetoderna skiljer sig åt och det finns fördelar och nackdelar med olika metoder.
En del miljöåtgärder och ändrade vanor minskar driftskostnaderna för uppvärmning, vattenanvändning eller avfallshantering för alla i bostadsområdet. Men om de boende skall märka
de minskade kostnaderna måste det enskilda bostadsområdet
ha en egen ekonomi. Så är det i bostadsrätt, och därför märks
investeringar som minskar driftkostnaden på månadsavgiften. I
hyresrätt är det vanligt att jämna ut kostnader över hela företagets bestånd. Då försvinner de boendes ekonomiska morot.
Men det går att göra annorlunda: Det kommunala bostadsföretaget Helsingborgshem fördelade tidigare driftkostnaderna på
varje bostadsområde för sig. Om slitaget var lågt och avfallshanteringen fungerade, fick de boende lägre hyra.
Ge miljötips på hyresavin
Varje månad får de boende ett inbetalningskort för hyran. Det
kan användas för att sprida korta, aktuella miljötips. Man kan
också informera om hur stor energianvändningen är för tillfället i förhållande till uppsatta mål.
Ordna studiebesök
En del boende kan vara intresserade av en utflykt till kommunens reningsverk eller sopförbränningsstation, eller till en ekoby
i närheten.
Informera i tvättstugan eller miljöhuset
Vem läser informationen i tvättstugan om hur man tvättar miljöanpassat? Om den byts med jämna mellanrum och utformas på
ett professionellt sätt, är det större chans att den blir läst. I samband med byte av tvättmaskiner kan man be fastighetsskötaren
visa hur de nya maskinerna fungerar och samtidigt informera
om hur man bör tvätta.
Källsortering i bostadsområdet har mycket bättre förutsättningar att fungera om utrymmet och kärlen är snygga och står
prydligt uppställda. Det ger också signal om att förvaltaren
bryr sig. Informationen om vad som skall slängas skall vara lätt
att förstå och slagkraftigt utformad.
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Gör en boendepärm
När någon flyttar in i bostadsområdet kan fastighetsskötaren
eller någon representant för de boende visa runt och informera
om hur man använder tvättstugan, hur man sorterar sitt avfall
och så vidare. Samtidigt kan man lämna över en boendepärm
med både allmän information och miljöinformation.
Starta en bilpool
I en bilpool har man tillgång till bil när man behöver utan att
äga den. En del bostadsföretag och bostadsrättsföreningar har
avtal med någon biluthyrare som administrerar poolen och
sköter bilarna. Förutsättningen är att det finns minst tio intresserade hushåll i grannskapet. Förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse kan väcka intresse för att starta en bilpool och
förmedla kontakten till den som sköter det hela.
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Litteratur- och länktips
Det är ont om böcker om boinflytande, information och samråd. De kommunala bostadsföretagens organisation SABO har gett ut några skrifter, som kan
beställas från www.sabo.se eller på telefon 08-406 55 00.
Information till hyresgäster. SABO 1994. Handlar om olika metoder att informera hyresgästerna. Här finns bland annat erfarenheter från Familjebostäders
ombyggnad i Rinkeby.
Lokalt utvecklingsarbete i Ringdansen Norrköping 2001–2002. SABO 2002.
Beskriver omdaningen i bostadsområdet Ringdansen i Norrköping. Tyngdpunkten ligger på ett lokalt utvecklingsarbete där hyresgästerna påverkat en
stor ombyggnad.
Mervärde genom medverkan. SABO 1998. Hyresgästernas medverkan kan
skapa mervärden för alla inblandade. Denna rapport visar bl.a. vad som har
gjorts, vad lagen säger och vad som kan göras för att öka hyresgästernas medverkan.
Miljöhandlingar i bostadsområdet. Movium Rapport 2:2002. Beskriver ett miljöprojekt i två bostadsområden. Fastighetsägaren Hälsingborgshem prövade i
samarbete med några forskare ett intressant arbetssätt för samråd med de
boende. Ladda ner från www.movium.se eller beställ på telefon 040-41 50 00.
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TVÅ ”FÄRDIGA”
MILJÖSTRATEGIER
I de föregående kapitlen beskrev vi hur man går tillväga när man gör
en miljöstrategi för bostadsområdet. Vi redovisade också ett smörgåsbord av åtgärder som kan tänkas ingå i strategin. Men slutresultatet kan se ut på många olika sätt, och det beror bland annat på
om området ingår i en bostadsrättsförening eller består av hyreslägenheter. Strategins utformning styrs också av vilken sorts underhåll som skall utföras, vilka ambitioner som finns, hur de ekonomiska ramarna ser ut och av andra faktorer. I detta kapitel redovisar vi miljöstrategierna för kvarteret Grönkålen och bostadsrättsföreningen Saltkråkan. Vi har gjort dem som om de vore verkliga
strategier, så att helheten skall bli tydlig. Men det betyder också att
det finns en del upprepningar jämfört med tidigare kapitel. De två
miljöstrategierna skiljer sig åt på många sätt, men de har gemensamt att miljöåtgärderna är anpassade efter de underhållsåtgärder
som behöver utföras i respektive bostadsområde. De kombinerar
också tekniska åtgärder med information till och samråd med de
boende, och utbildning till fastighetsskötarna. De olika åtgärderna
presenteras under samma rubriker som miljömålen. I en tabell för
respektive område framgår vilka åtgärder som planeras för varje år.
Den underhållsplan som miljöstrategin antas bygga på och där
kostnaderna framgår, redovisar vi inte.
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Kvarteret GRÖNKÅLEN
– miljöstrategin blir till
Miljösamordnaren arbetar under några månaders tid fram
miljöstrategin. Hon ägnar sig åt detta några timmar i veckan.
Bland annat gör hon en miljöutredning med hjälp av en konsult. En stor del av den övriga tiden går åt till att samla in och
sammanställa uppgifter om underhåll, byggnadsteknik och
ekonomi. Det mesta lär hon sig vid de regelbundna mötena
med sina kollegor. Hon tycker att det känns konstigt att ägna så
mycket tid åt en enda förvaltningsenhet. Samtidigt inser hon att
det är mycket som kommer till nytta också senare, i motsvarande arbete med andra bostadsområden. Ett utkast till strategi
förankras på möten med förvaltare och i samråd med de
boende. Förslag och synpunkter från de boende arbetas sedan
in, och efter ett halvårs arbete är den klar. Arbetet med en långsiktigt planerad, stegvis förbättring av kvarteret Grönkålen kan
börja.
Vintern 2005 inleds miljöarbetet med ett introduktionsmöte
för boende och fastighetsskötare. Miljösamordnaren och underhållsansvarige presenterar strategin, en utifrån kommande
miljöexpert håller ett uppskattat föredrag, och det hela är välbesökt. Under de två första åren gäller de största underhållsjobben fönstren. Skall de enbart tätas, eller också göras om så att
de blir mera energieffektiva? Parallellt undersöks behovet av
tätning av fasaderna och även av andra energisparåtgärder
som hör ihop med fasaderna. De synliga arbetena används som
tema vid ett möte för de boende, där behovet av energieffektivisering diskuteras mera allmänt.
Några år senare är det dags för byte av stammar för vatten
och avlopp. Samtidigt byts stigarna, de elektriska huvudledningarna, och varje lägenhet får sin egen elmätare. Detta är ett
stort arbete, som berör alla boende och som kräver omfattande
förberedelser. Kanske måste de boende evakueras under några
veckor. Arbetena utförs av entreprenör som Grönhem handlar
upp. Men innan man kommit så långt håller förvaltningen
informationsmöten för de boende. Man visar också en provlägenhet för att göra det hela mera konkret och få igång en
diskussion om arbetenas omfattning. Även frågan om alterna-
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tiva avloppssystem, t.ex. urinsortering eller avfallskvarnar
utreds och diskuteras, men förverkligas inte.
Efter två lugna år är det sedan dags att rusta upp taken. Nu
finns möjlighet att spara energi genom att tilläggsisolera vindsbjälklaget. Samtidigt diskuteras montering av solfångare, som
skulle kunna värma varmvattnet under den varma årstiden.
Återigen kommer energifrågan upp som tema för samråd vid
informationsmöten.
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Underhållsplanen
– miljöarbetets ryggrad
Själva grunden för miljöarbetet i kv. Grönkålen är underhållet. Miljöarbetets åtgärder genomförs i samband med det underhåll som
ändå är tänkt att göras. Dessutom samordnas tekniska åtgärder
med information och samråd, med boende och fastighetsskötare.

Kvarteret Grönkålen består av 184 lägenheter och där bor drygt
300 människor, i medeltal 1,7 personer per hushåll. Det är ett
stabilt grannskap där de boendes lägenhetskontrakt i genomsnitt är på 14 år. Stabiliteten avspeglar sig också i den lokala
hyresgästföreningens styrelse, vars medlemmar har en relativt
hög medelålder. En önskan hos dem och hos Grönhems förvaltning är dock att skapa ett engagemang även hos den ganska
stora grupp av yngre och medelålders som också finns i grannskapet. Förutsättningarna för att bedriva ett lyckat miljöarbete
är gynnsamma, inte minst eftersom det borde vara möjligt att
engagera de boende mer långsiktigt. Vid den miljöutredning
som gjordes innan miljöstrategin utarbetades, togs bland annat
följande uppgifter fram:
●

År 2003 gick det åt cirka 2 133 MWh för att värma lägenheter och vatten i Grönkålen. Därtill användes 238 MWh
fastighetsgemensam el (för trappbelysning, tvättstuga etc.).
Vid produktionen av denna energi släpptes det bland annat
ut 91 ton koldioxid, 185 kg kväveoxider, 77 kg svavel, 0,8 kg
högaktivt radioaktivt avfall, 3,5 kg medelaktivt radioaktivt
avfall och 0,1 kg lågaktivt radioaktivt avfall. Därtill kommer
hushållens elanvändning, som uppskattats till cirka 500
MWh/år.

●

Samma år slängdes cirka 225 ton avfall i Grönkålen. Mer än
hälften är dock källsorterat och återvinns. Av det osorterade
hushållsavfallet återvinns hälften genom förbränning, resten
deponeras.
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●

Grönkålsborna använde 21 734 m3 vatten år 2003. Det motsvarar ca 195 liter per person och dygn, vilket är mer än
genomsnittet i Grönstad. När det använts går det via avloppsledningar till kommunens reningsverk där det behandlas innan det går ut i Saltsjön.

●

Dagligen företar grönkålsbor och förvaltning resor med
bilar, vars avgaser innehåller koldioxid, svavel, kväveoxider
m.m.

●

Den lokala hyresgästföreningen och förvaltningen önskar
nya mötesplatser och möjligheter till gemensamma aktiviteter.
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Miljöstrategins mål
Syftet med den lokala miljöstrategin är dels att minska Grönkålens
negativa miljöpåverkan, dels att förbättra kontakterna mellan de
boende och med förvaltningens personal. Strategin är tänkt att löpa
tio år framåt i tiden. Därför är målen satta för tiden runt år 2015.

•
MINSKNINGSMÅL
FRAM TILL ÅR 2015:
Energi 5–10 procent,
vatten 5 procent

•
EFFEKTIVISERINGSMÅL
FRAM TILL ÅR 2015:
Energi 20 procent,
vatten 10 procent

●
●
●
●
●

Vidareutveckla rutiner för
miljöanpassad upphandling
Ersätta 20–30 procent av
fjärrvärmen med solvärme
Minska mängden kemikalier
i avloppsvattnet
Förbättra källsorteringen
Köpa Bra Miljöval för fastighetsgemensam användning

EFFEKTIVISERA

Effektiviseringar innebär att förvaltaren tillhandahåller samma
service, men använder mindre av naturresurser. Åtgärderna,
till exempel tilläggsisolering eller tätning av fönster, berör de
boende indirekt.

•
MÅL FÖR MATERIAL OCH
FLÖDEN FRAM TILL ÅR 2015:

MINSKA

Minskad energi-, vatten- och materialanvändning innebär
också minskad miljöpåverkan. I hög grad handlar det om de
boendes vanor. De kan till exempel sänka temperaturen något,
duscha lite mindre, minska mängden hushållsavfall eller åka
mindre bil. Förvaltningen kan motivera och inspirera de
boende till att ändra sina vanor; dels genom information, dels
med ”synliga” miljöåtgärder som till exempel att ställa ut komposter eller montera cykelställ. Ibland kan åtgärderna uppfattas
som ”minskad service” eftersom de ställer krav på de boende.
Det är också svårt att uppskatta resultatet av sådana åtgärder
på förhand. Däremot går det att utvärdera effekten genom att
jämföra energi- eller vattenanvändning före och efter miljöåtgärden, om man tar hänsyn till effekten av tekniska åtgärder.

RENA MATERIAL OCH FLÖDEN

Detta handlar dels om att välja sådant som produceras utan att
förorena, dels om att låta det som lämnar grannskapet vara så
rent som möjligt. Avloppsvattnet skall inte innehålla kemikalier
och källsorteringens fraktioner skall vara rätt sorterade. Det
kan även gälla val av material vid underhållsarbeten, och
därtill att använda förnybara energikällor i stället för fossila
bränslen.
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•

ÅTERVINNA OCH ÅTERANVÄNDA

Om det blir bekvämare att källsortera och de boende och fastighetsskötarna utbildas och motiveras, kan mängden återanvänt
och återvunnet material öka.

•

●

SLUTA KRETSLOPPEN

De resurser som används i huset och blir till avfall där, skall
föras tillbaka till de naturliga kretsloppen.

•

ÅTERVINNINGS- OCH
ÅTERANVÄNDNINGSMÅL
FRAM TILL ÅR 2015:

●
●

Öka mängden källsorterat
avfall från 55 procent till
70 procent
Öka andelen rätt sorterat avfall
Öka andelen komposterande
hushåll till 50 procent

SKAPA MÖTESPLATSER

Mötesplatser kan vara allt från gemensamma lokaler till komposter. De kan bidra till bättre sammanhållning som stärker
grannkontakter både till vardags och vid kriser.

KRETSLOPPSMÅL
FRAM TILL ÅR 2015:
●
●

Ta hand om 50-70 procent
av dagvattnet lokalt
Utreda förutsättningarna för,
och eventuellt införa urinsortering

Miljöstrategi för kv. Grönkålen 2005–2015

2005

Åtgärderna finns utförligare beskrivna efter tabellen. Här har
de sammanfattats som rubriker för varje år och i olika kolumner för underhåll, miljöåtgärder, boendes initiativ och samråd.

UNDERHÅLLSÅTGÄRDER

MILJÖÅTGÄRDER

Fönsteröversyn

Termografering

FÖRSLAG FRÅN BOENDE

●
●

Utveckla gemensamhetslokalen
Skapa flera mötesplatser utomhus; utemöbler, växthus etc.

INFORMATION,
UTBILDNING OCH SAMRÅD
Informationsmöte om energieffektivisering

Utredning om energisparåtgärder vid fönsteröversyn
Ombyggnad av
kvarterslokal

SOCIALA MÅL
FRAM TILL ÅR 2015:

”Boendepärm” att spara
miljöinformation m.m. i

Utveckla kvarterslokalen

Utökad kvarterslokal

Samråd om kvarterslokal

Anteckningsbok över de material som tillförs byggnaderna

Möjlighet för boende
att odla

Infobladet ”Grönkålen-bladet”
introduceras

2006

”Ingen reklam tack”.
Lappar till alla boende

Ommålning av fönsterkarmar m.m.

Montering av isolerruta i fönster
Tätning av fönster och fasader
Trimning av värmeanläggning
Inköpsrutiner, diverse underhållsmaterial
Trädgårdsgrupp bland de
boende
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Utbildning av fastighetsskötare i energifrågor
Information till boende om
energisparåtgärder i samband
med isättning av isolerruta
Bilpoolsinformation
Miljöcirkel

2007

UNDERHÅLLSÅTGÄRDER

MILJÖÅTGÄRDER

FÖRSLAG FRÅN BOENDE

INFORMATION,
UTBILDNING OCH SAMRÅD

Översyn av miljöstugor

Bättre skyltning i miljöstugorna

Övergångsställe och
hastighetsbegränsning
på Lokala gatan

Information till boende om
källsortering

Uppsamling av elektronikskrot
och miljöfarligt avfall i miljöstugorna
Vitvaror äldre än 10 år byts

Information till boende om
att välja Bra Miljövalsel och
om elsparåtgärder

2015

2014 2013 2012 2011 2010

2009

2008

Övergång till Bra Miljövalsel

Planering inför stambyte

Stambyte, renovering av
kök och bad
Byte av elstigare, individuell elmätning

Takarbeten

Utredning om urinsortering

Samråd om urinsortering

Fler komposter

Kompostcirkel

Montering av vattensnåla ettgreppsblandare och källsorteringsskåp i kök

”Toalettikettinformation”
Information om urinsortering?

Urinsortering?

Bilvårdsplats med oljeavskiljare

Information om bilvårdsplatsen

Tilläggsisolering av vind

Energisparinformation i samband med tilläggsisolering

Vitvaror äldre än 10 år byts

Miljöcirkel

Individuell mätning och debitering av el införs

Information om individuell
elmätning samt elsparinformation

Takarbeten

Förutsättningar för solfångare
och solceller utreds

Underhåll av utemiljön

Lokalt omhändertagande av
regnvatten

”Toalettikettinformation”

Sedumtak på miljöstugorna
Förutsättningar för växthus
utreds
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Föreslagna miljöåtgärder
Åtgärderna redovisas under rubrikerna energianvändning, vatten och
avlopp, material/avfall, transporter och grannkontakter. I varje avsnitt
beskrivs nuläget i Grönkålen, följt av en sammanställning av genomförda och planerade underhållsarbeten. Sedan föreslås möjliga miljöåtgärder.

Energianvändning
Energianvändningen för uppvärmning är 188 kWh per kvadratmeter och år i Grönkålen, vilket är något mer än normal
energianvändning för motsvarande hus. Den fastighetsgemensamma elen är inte miljömärkt, och hushållselen mäts och debiteras inte per lägenhet. Husen i Grönkålen ligger i ett kulturhistoriskt intressant område varför utsidan på husen inte får
förvanskas.

1976
1980
1982
1990
1998
2000

Genomfört underhåll – värme och varmvatten
Tilläggsisolering av vind (50 mm).
Termografering, som lokaliserade brister i isolering och
täthet hos ytterväggar och andra byggnadsdelar.
Skumsprutning i ytterväggarna för att täta läckage.
Fjärrvärmecentraler renoverade.
Datoriserat styr- och reglersystem för värme och varmvatten monterat.
Nya frånluftsfläktar med fjärrstyrningsmöjlighet installerade.

Genomfört underhåll – fastighetsel
1998 Närvarostyrd belysning i trapphusen.
2000 Tvättmaskinerna i tvättstugan bytta till energisnåla
maskiner.
Genomfört underhåll – hushållsel
Kyl, frys och spis har endast bytts vid behov. Därför finns gamla
vitvaror i många lägenheter.
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Planerat underhåll – värme
Målning av fönstren, montering av nya tätlister.
Föreslagna miljöåtgärder – värme och varmvatten

•

NY TERMOGRAFERING

Med hjälp av värmekamera kan man spåra värmeläckor. Detta
och en allmän utredning om energieffektivisering visar vilka av
nedanstående energisparåtgärder som är lämpliga och ekonomiskt rimliga.

•

YTTERLIGARE TÄTNINGAR

Tätning av köldbryggor baserad på termograferingen kan ge
energivinster på några procent.

•

BYTE AV FÖNSTER ELLER INSÄTTNING AV ISOLERRUTA

Byte av fönster, byte till lågenergiglas i befintliga fönster eller
insättning av isolerruta i samband med fönsteröversyn kan ge
en energieffektivisering om upp till cirka 20 procent.

•

TILLÄGGSISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG

300 mm lösull kan minska energianvändningen med 5–10 procent.

•

UTVÄNDIG TILLÄGGSISOLERING

100 mm isolermaterial kan ge en besparing om 5–10 procent.
Åtgärden ändrar fasadernas utseende, vilket är tveksamt på
grund av husens kulturhistoriska värde.

•

INVÄNDIG TILLÄGGSISOLERING

100 mm isolermaterial kan ge en besparing om cirka 5 procent,
men minskar boendeytan och möblerbarheten.

•

INFORMATION OCH SAMRÅD I SAMBAND MED ÅTGÄRDER

Innan de ovan nämnda åtgärderna genomförs, hålls möten i
kvarterslokalen där förslagen presenteras och diskuteras.
Förvaltningen informerar om olika sätt för de boende att själva
spara energi. Om alla som bor i Grönkålen sänker sin temperatur med en grad kan till exempel energianvändningen minska
med uppemot 5 procent.

•

UTBILDNING AV FASTIGHETSSKÖTARE I ENERGIFRÅGOR

Fastighetsskötarna utbildas i hur värmesystemet fungerar, hur
den dagliga driften kan optimeras och om olika energisparåtgärder.
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•

GENOMGÅNG OCH TRIMNING AV VÄRMEANLÄGGNINGEN

I samband med tilläggsisolering och tätning omjusteras värmesystemet för att fungera optimalt utifrån de nya förutsättningarna.

•

BYTE AV TERMOSTATVENTILER

Nya ventiler för reglering av temperaturen i lägenheterna monteras. De håller nere energianvändningen och gör det lättare för
de boende att själva bestämma inomhustemperaturen.

•

SOLFÅNGARE PÅ TAKEN

Solfångare för tappvarmvatten kan bidra med upp till 30 procent av energin för uppvärmning av tappvarmvatten, men fungerar bara under den varma årstiden.

•

INSTALLATION AV SNÅLSPOLANDE BLANDARE

I samband med stambyte byts de gamla kranarna i bad och kök
till vattensnåla ettgreppsblandare som minskar användningen
av varmvatten.

Föreslagna miljöåtgärder – fastighetsel

•

ÖVERGÅNG TILL BRA MILJÖVAL

Miljömärkt el produceras från redan utbyggd vattenkraft och
vindkraft som inte ger några utsläpp. Rent praktiskt ökas efterfrågan på denna energikälla.

•

SOLCELLER PÅ TAKEN

100 kvm solceller på taken kan ersätta en tredjedel av den el
som köps in, men i dagsläget är det ett dyrt alternativ.

Föreslagna miljöåtgärder – hushållsel

•

INSTALLATION AV INDIVIDUELL ELMÄTNING

Individuella elmätare monteras i alla lägenheter, så att hushållen själva betalar sin el. Erfarenheten visar att elanvändningen
minskar.

•

ÖVERGÅNG TILL MODERNA ELSNÅLA VITVAROR

Kylskåp och frysar som är äldre än 10 år byts. Detta kan minska
det enskilda hushållets elanvändning med 10–15 procent. En
del av kostnaden läggs på hyran eftersom den ekonomiska
vinsten kommer de boende tillgodo (när hushållsvis mätning
monterats).
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•

INFORMATION OM ELSPARÅTGÄRDER FÖR DE BOENDE

I samband med byte av vitvaror samt vid övergång till Bra
Miljöval för fastighetselen informeras de boende om hur också
de kan byta, samt om andra elsparåtgärder de kan vidta.

Vatten och avlopp
Vattenanvändningen per person och dygn är cirka 190 l. Det är
något mera än genomsnittet för Grönstad (160 l). WC-stolarna
och kranarna i badrum och kök är från tiden när husen byggdes. I de flesta lägenheterna finns de ursprungliga badkaren
kvar.

Genomfört underhåll
1996 Vattensparande munstycken installerade i kök och badrum. Vidare byttes duschhandtagen, och på toaletterna
monterades ny ventilboll och sparring.
Planerat underhåll
Stambyte.

Föreslagna miljöåtgärder – vatten

•

SNÅLSPOLANDE TOALETTER

I samband med stambyte monteras snålspolande toaletter. De
drar bara 2–4 liter vatten per spolning.

•

ETTGREPPSBLANDARE

I samband med stambyte byts kranarna i kök och bad till vattensnåla ettgreppsblandare. Detta kan ge en vattenbesparing
på 5–10 procent, bl.a. eftersom de är lättare att reglera.

Föreslagna miljöåtgärder – avlopp

•

URINSORTERANDE TOALETTER

Vid stambytet utreds om urinsorterande toaletter med tillhörande stammar och uppsamlingstankar skall installeras.

•

LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV REGNVATTEN

Lokalt omhändertagande av regnvattnet (dagvattnet) utreds.
Asfaltytor kan delvis ersättas med ”armerat” gräs, vatten från
takytor kan renas genom infiltration i marken eller i en dammanläggning.
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•

SEDUMTAK PÅ MINDRE BYGGNADER

Gröna sedumtak bromsar regnvattnets flöde och fångar upp
föroreningar.

•

INFORMATION TILL DE BOENDE OM ”TOALETTIKETT”

I samband med vattenåtgärder får de boende ett ”kom-ihåg”blad om vad som är olämpligt att spola ned i toaletten.

Material/avfall
Den genomsnittliga grönkålenbon producerar varje år nästan
700 kg sopor. Det är betydligt mer än genomsnittssvenskens
400 kg. Avfallsmängden är dock osäker, eftersom den delvis
bygger på bedömningar i stället för mätningar. Det är ganska
lätt att lämna sorterat avfall i ”miljöstugorna”. Mer än hälften
av avfallet är redan idag källsorterat, även om en del hamnar i
fel kärl. I köken finns dock inget särskilt utrymme för sorterat
avfall. För underhållet i Grönkålen går det åt allt från kranpackningar till målarfärg. En del av detta är skadligt för miljön, allt
bör sorteras. Fastighetsskötarna sköter det dagliga underhållet
och ansvarar för inköpen. Större arbeten, som till exempel
ommålningar och fönsterunderhåll, görs av entreprenörer som
då även ansvarar för inköpen. Entreprenadarbeten upphandlas
av Grönhem centralt.

•
•
•
•

Genomförda åtgärder – underhållsmaterial, kemikalier och färger
Grönhem deltar i en grupp som arbetar för miljöanpassade
uppköp av specialprodukter.
Företaget anlitar entreprenörer med miljöpolicy.
Grönhem har arbetat fram listor över vilka kemikalier och
färger som bör användas. Fastighetsskötarna köper städkemikalier m.m. enligt dessa.
Företaget har vissa miljökrav när man anlitar entreprenörer.

Genomförda åtgärder – avfall
1997 Sopnedkasten i området stängdes. De ersattes med fyra
uppsamlingsställen på gården.
1999 Två miljöstugor byggdes. Där kan de boende lämna sorterat avfall. Det finns även en större kompost för trädgårdsavfall och en mindre för hushållsavfall.
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Föreslagna miljöåtgärder – underhållsmaterial, kemikalier och färger

•

UTBILDNING AV FASTIGHETSSKÖTARE OM ATT VÄLJA MILJÖANPASSADE
PRODUKTER

Fastighetsskötarna utbildas om Bra miljöval när det gäller
underhållsmaterial, färger och kemikalier.

•

ANTECKNINGSBOK ÖVER DE MATERIAL SOM TILLFÖRS BYGGNADERNA

I samband med underhåll eller ombyggnad sammanställs vilka
material som använts. På sikt byggs en kunskap upp om vad
fastigheten innehåller.

•

SE ÖVER STÄDRUTINER

Städningens rutiner förbättras. Man kan till exempel spara vatten och städkemikalier genom att torrmoppa, använda mirakeltrasa eller ha doseringspumpar till rengöringsmedlen.

•

SE ÖVER INKÖPSRUTINER

Mängden förpackningar och kemisk-tekniska produkter minskar om man köper dem i pulverform.

•

KRAV PÅ ENTREPRENÖRER OCH LEVERANTÖRER

Förvaltningen ökar successivt miljökraven på entreprenörer
och leverantörer.

•

INFORMATION TILL BOENDE OM MILJÖANPASSADE FÄRGER OSV.
Förteckningar över produkter med Bra miljöval delas ut till de
boende så att de enklare kan välja miljöanpassade färger, rengöringsmedel etc.

Föreslagna miljöåtgärder – avfall
• UPPSAMLING AV MILJÖFARLIGT AVFALL, FÄRGRESTER, BILBATTERIER
ETC. I EN AV MILJÖSTUGORNA
Miljöstugan anpassas så att de boende kan lämna in även
miljöfarligt avfall, till exempel färgrester och kemikalier.

•

MONTERING AV KÄLLSORTERINGSSKÅP

I samband med köksrenoveringen monteras källsorteringsskåp
med fack för olika fraktioner, så att det blir enklare att sortera
avfall i lägenheten.

•

MINSKA MÄNGDEN PAPPER

”Ingen reklam tack”-lappar delas ut i samband med information om källsortering.
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•

INFORMATION TILL DE BOENDE OM KÄLLSORTERING

När nya boende flyttar in, informerar förvaltningen om hur
källsorteringen fungerar via broschyr i brevlådan. Denna information får alla i bostadsområdet med några års intervall.

•

UTVECKLING AV GROVSOPRUMMET

I miljöstugan snyggas en hörna upp för att ge plats till den
bytesverksamhet som redan förekommer.

•

FLER KOMPOSTER

Genom att utöka antalet komposter och erbjuda utbildning till
intresserade boende kan mängden osorterat avfall i Grönkålen
minskas.

•

AVFALLSKVARN

När stammarna byts, utreds möjligheten att montera avfallskvarnar i köket.

Transporter
Grönkålen har 105 parkeringsplatser och 87 av dem är uthyrda.
Minst hälften av hushållen har alltså bil, förmodligen fler eftersom man kan parkera direkt på gatan. Nästan dagligen åker
någon från Grönhems förvaltning eller en entreprenör till
Grönkålen med bil. På den gata som skär genom bostadsområdet är hastighetsbegränsningen 50 km/tim och det finns inget
övergångsställe.

Genomförda åtgärder
1998– Uttag för motorvärmare monterade vid ett 30-tal parkeringsrutor, vilket minskar utsläppen från bilarna vid kallstart. Grönhem samarbetar med Statoil, som tillhandahåller bilpooler i bostadsområdena.
Planerade åtgärder
Fler motorvärmare.
Utbyggnad av cykelkällaren.
Föreslagna miljöåtgärder

•

BILPOOL

I samband med miljöinformation och utbildningar i området
presenteras idén om bilpool. Om tillräckligt många boende är
intresserade startas en. Poolen tillhandahåller nya, miljöklas-
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sade bilar. Förmodligen åker poolens medlemmar också mindre än de som har egen bil.

•

CYKELSTÄLL MED TAK

När cykelkällaren byggs ut ställs också nya cykelställ med tak
upp. Det ökar bekvämligheten och uppmuntrar de boende att
använda cykeln oftare.

•

HASTIGHETSBEGRÄNSNING OCH ÖVERGÅNGSSTÄLLE ÖVER
LOKALA GATAN

Genom att samarbeta kan förvaltning och hyresgästförening
kanske få gatu- och fastighetskontoret att begränsa hastigheten
till 30 km/tim och anlägga ett övergångsställe över gatan. Detta
skulle minska risken för trafikolyckor och tillfredsställer ett
gammalt önskemål från de boende.

•

BILVÅRDSPLATS MED OLJEAVSKILJARE

Bilvård på gatan leder till utsläpp av kemikalier, tungmetaller
och olja i dagvattnet. Vid en särskilt ordnad plats för bilvård där
kan dessa utsläpp tas omhand separat.

•

TJÄNSTECYKLAR TILL FASTIGHETSSKÖTARNA

Fastighetsskötarna erbjuds tjänstecyklar så att korta bilresor
kan undvikas.
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Grannkontakter
Det finns redan en kvarterslokal för de boendes möten och
fester, men den upplevs av en del boende som för liten.
Välfungerande mötesplatser kan bidra till att öka kontakterna
grannar emellan och underlättar för förvaltningen att ordna
möten.

Planerade åtgärder
Ombyggnad och flyttning av kvarterslokalen, som samtidigt
görs större.
Möjliga åtgärder

•

KONTINUERLIG UTVECKLING AV KVARTERSLOKALEN
OCH ANDRA LOKALER

Kvarterslokalen vidareutvecklas utifrån de boendes behov och
önskemål, och kompletteras med hobbylokal och bastu.

•

MÖTESPLATSER UTOMHUS

Vid samråd med de boende diskuteras utemöbler, grillplats etc.
Förvaltningen skaffar det som önskas av de boende.

•

VÄXTHUS

Vid samråd diskuteras intresset och möjligheterna att bygga ett
växthus. Styrelsen i den lokala hyresgästföreningen besöker
tillsammans med förvaltarna andra bostadsområden med växthus. Om det finns ett långsiktigt intresse byggs ett växthus och
en tillhörande redskapsbod. Även byggandet av en jordkällare
kan diskuteras. Förutom att bidra till gemensam aktivitet kan
växthuset öka miljömedvetandet hos de boende.

•

MÖJLIGHET FÖR DE BOENDE ATT ODLA I GRANNSKAPET

Vid samråd diskuteras odlingsmöjligheter. Boende som är intresserade startar en trädgårdsgrupp som samarbetar med fastighetsskötarna.
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Bostadsrättsföreningen
SALTKRÅKAN
– miljöstrategin blir till
I Saltkråkan dröjer det ett och ett halvt år innan miljöstrategin
är färdig. Det beror på att det tar betydligt längre tid att förankra den hos medlemmarna än i hyresrätt. Det första initiativet tas i föreningens styrelse i början av år 2004. Därefter tar
det några månader för förvaltarens miljösamordnare med kollegor att arbeta fram ett förslag. Bostadsrättsföreningen får
betala lite av detta arbete, men förvaltningsorganisationen står
för resten. Man anser nämligen att det nya arbetssättet är en del
i det egna utvecklingsarbetet och något man kan erbjuda även
andra bostadsrättsföreningar.
När förslaget till miljöstrategi läggs fram för föreningens
medlemmar på ett möte protesterar en del, dels i största allmänhet mot miljöarbetet, dels mot vissa åtgärder. Några tror att
miljöarbetet kommer att leda till ökade avgifter. Andra tror inte
att styrelsen på sikt kommer att orka med allt extra arbete som
miljöstrategin kan föra med sig. Mötets beslut blir dock att
Saltkråkan skall ha en miljöstrategi (den har ju redan kostat lite
pengar), men att den behöver revideras. Bland annat stryks
några djärvare satsningar, som montering av solceller och
lokalt dagvattensystem. På några ställen ändras också texten så
att där står ”…förutsättningarna för att genomföra åtgärden
utreds för senare beslut”. På så sätt kan ett par lite kontroversiella åtgärder finnas kvar.
Våren 2005 är miljöstrategin antagen och det systematiska,
planerade miljöarbetet i brf. Saltkråkan kan börja. Styrelsen
ordnar ett extra medlemsmöte, dit man har bjudit in en känd
miljöexpert som håller ett inspirerande föredrag. Föreningens
studie- och miljöansvariga berättar mera i detalj om den nyantagna strategin, som omfattar åren 2005–2020. För att nå målen
föreslås olika miljöåtgärder, de allra flesta kopplade till underhåll som ändå behöver göras. Redan under vintern informerade styrelsen alla medlemmar om miljöarbetet på olika sätt,
bland annat i det nystartade medlemsbladet ”Saltkråkan”.
Mycket information har handlat om källsortering eftersom det
är en av de åtgärder som är aktuella redan första året.
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I början av hösten startar sedan en miljöcirkel. Deltagarna
ägnar mycket tid åt att planera för införande av komposter. I
samband med planerat underhåll av belysningen i trapphus
och källare monteras närvarostyrning, vilket är ett av många
steg mot minskad elanvändning. Året därpå genomförs en bilpoolskampanj i föreningen. Intresse finns men det är inte tillräckligt stort. Därför beslutar man att genomföra en ny kampanj om några år och tillsammans med en bostadsrättsförening
i närheten. Miljöcirkeln kompletteras med studiebesök i en
ekoby och ett reningsverk. Studiebesöken är mycket populära
och deltagandet är stort.
Åren går och miljöarbetet fortgår. Flera av underhållsåtgärderna miljöanpassas, till exempel ställer styrelsen och förvaltningsorganisationen miljökrav när de handlar upp entreprenader. I samband med underhållsarbeten genomförs också en del
större miljöåtgärder. Fasaderna på hus A tilläggisoleras till
exempel redan år 2006. För åren efter 2010 innehåller underhållsplanen flera omfattande underhållsåtgärder, till exempel ombyggnad av tvättstuga, byte av tak och byte av stammar. I samband med dessa utreds ett par mera kontroversiella miljöåtgärder: Solfångare vid byte av takplåt och urinsorterande toaletter
vid stambyte. Några av åtgärderna genomförs, andra inte.
Miljöstrategin från 2005 ändras flera gånger men miljöarbetet
lever kvar. I slutet av 2010-talet upprättas en ny strategi för åren
2021–2040.
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Förutsättningar för miljöarbete
Brf. Saltkråkan består av två fastigheter som byggdes i slutet av
1960-talet. Där bor cirka 420 personer i 320 lägenheter, dvs. cirka
1,3 personer per lägenhet. Bostadsområdet är stabilt, man bor i
genomsnitt i samma lägenhet i 17 år. Över hälften av de boende
är 65 år eller äldre. Endast några få procent av saltkråkanborna
är under 18 år. Den sociala sammanhållningen i grannskapet är
god. Många boende deltar i de gemensamma aktiviteter som
ordnas av styrelsen. Båda husen är idag i gott skick. I underhållsplanen föreslås inga större underhållsåtgärder de närmaste
åren bortsett från en fasadrenovering av det ena bostadshuset
år 2005.

Miljöstrategins syfte
Syftet med miljöstrategin är att systematiskt och långsiktigt
minska den negativa miljöpåverkan genom att:

•
•
•
•

Underlätta ett långsiktigt miljöarbete.
Miljöanpassa underhållsåtgärderna.
Införa miljöåtgärder stegvis i samband med underhållsåtgärder.
Kombinera tekniska miljöåtgärder med information och samråd som bygger upp en gemensam kunskap om miljöfrågor
samt påverkar de boendes vanor och fastighetsskötarnas
rutiner.

Energianvändning och förnybar energi
Brf. Saltkråkans fastigheter värms med fjärrvärme från Sydkraft. Energianvändningen på 115 kWh per kvadratmeter är
relativt låg, men går att minska ytterligare genom tekniska
åtgärder, t.ex. tilläggsisolering, och ändrade vanor hos de
boende. Bostadsytan per person i brf. Saltkråkan är ungefär 49
kvadratmeter, vilket motsvarar genomsnittet för Sverige. Om
fler barnfamiljer flyttade till området skulle ytan per person
minska. Därmed skulle också energianvändningen per person
bli lägre.
Också fastighetselen köps av Sydkraft och används för tvättstuga, belysning, hissar etc. Genom att välja miljömärkt el kan
dess miljöpåverkan minskas. Ungefär hälften av dem som
svarade i enkätundersökningen var positiva till miljömärkt el.
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Drygt 60 procent av hushållen besvarade enkäten. Med en
övergång till mera energisnål utrustning i kök, badrum och
tvättstugor samt elsnål belysning skulle användningen av
fastighetsel och hushållsel kunna minskas.

Sopsortering
Ännu finns ingen möjlighet att lämna källsorterat avfall i
bostadsområdet men inom en snar framtid kommer fastighetsnära källsortering troligen att införas. Enkätundersökningen
visade på att åtminstone hälften av alla hushåll är benägna att
källsortera mer om fastighetsnära källsortering infördes.
Vattenanvändning och avloppsvatten
Idag finns det endast schablonmässiga uppgifter på hur mycket
vatten som används i brf. Saltkråkan. I flera lägenheter finns
toaletter och blandare från den tid då husen byggdes. Tekniska
åtgärder i kombination med information borde därför kunna
minska vattenanvändningen avsevärt. Vattenmätare bör installeras så att eventuella minskningar kan mätas. Det avloppsvatten som lämnar fastigheterna är sannolikt, liksom annat
avloppsvatten från hushåll, förorenat med kemikalier och tungmetaller. Information till boende om vad som inte bör hällas i
avloppet kan bidra till att mängden kemikalier och tungmetaller minskas.
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Miljöstrategins mål
Miljöstrategin syftar till förändring, minskad miljöpåverkan. För att
markera detta har brf. Saltkråkans årsmöte antagit ett antal miljömål som vi vill uppnå till år 2020. Målen visar hur stor förändring
föreningen strävar att åstadkomma genom det miljöarbete vi bedriver i samarbete med vår förvaltare. Uppmätta och bedömda minskningar under miljöarbetets gång kan jämföras med målen. Når vi
ända fram?

Energianvändning
• Energianvändningen för uppvärmning minskas med minst
35 procent fram till år 2020.

• Användningen av fastighetsel minskas med minst 40 procent fram till år 2020.

• Endast miljömärkt fastighetsel köps in senast år 2010.
• Cirka 10 procent av energin från uppvärmning ska senast år
2020 komma från lokalt producerad värme.

Vatten och avlopp
• Vattenanvändningen minskas med 20 procent fram till år 2020.
• Vattenanvändningen mäts fr.o.m. år 2006.

Avfall
• Mängden osorterat avfall minskas med 50 procent till 2010
och med minst 70 procent fram till år 2020.

• Allt miljöskadligt avfall (färgrester, elektronikskrot, lösningsmedel etc.) som produceras i bostadsområdet, både hushållsavfall och avfall från underhållsarbete och fastighetsskötsel,
ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt senast år 2007.

Miljöanpassad skötsel av utemiljö
• Alla motorredskap som används vid skötsel av utemiljön
skall senast år 2020 vara miljöklassade eller köras på miljöbränsle.
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Miljövänligare transporter
• Flera åtgärder som gör det lättare för de boende att klara sig
utan bil genomförs före 2020, till exempel sådana som uppmuntrar cykelanvändning.

• Flera åtgärder som minskar biltransporternas miljöpåverkan
skall genomföras före 2020, till exempel erbjuda medlemskap i en bilpool och montera motorvärmare vid parkeringsplatserna.

Miljöanpassad upphandling
• Efter 2007 skall alla entreprenader, både större underhållsarbeten och småjobb, upphandlas med miljökrav. Kraven
skall successivt skärpas fram till 2020.

Mer och bättre utformad
miljöinformation till de boende
• Information och samråd förbättras successivt under hela
perioden fram till 2020. Detta arbetssätt skall ingå som en del
i alla större åtgärder i miljöstrategin. Både mängden, kvaliteten och de olika informationsvägar som används förbättras.
Föreningen styrelse skall samverka med förvaltningsorganisationen för att åstadkomma detta.

• Senast 2007 skall det finnas rutiner för miljöbokslut. De
boende skall dessutom i samband med miljöåtgärder informeras om driftsdata kring användningen av energi och vatten samt om mängden och (om möjligt) andelen rätt sorterat
avfall.

Grannkontakter
• Gemensamma aktiviteter ordnas även i fortsättningen, och
särskilt inriktas på nyinflyttade och yngre medlemmar.

• För att underlätta kontakt och gemenskap utreds förutsättningarna för att inreda en föreningslokal senast 2010.
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Miljöstrategi för brf. Saltkråkan 2005–2020
Denna miljöstrategi omfattar åren 2005–2020. I den samordnas
planerat underhåll med åtgärder som minskar negativ miljöpåverkan. Dessutom kopplas de tekniska, synliga åtgärderna till
information och samråd.
Bostadsrättsföreningens styrelse, förvaltaren och de boende
samråder, utbyter information och bygger upp gemenskap
kunskap och motivation kring miljöarbetet. Miljöstrategin har
två huvuddelar: Först presenteras helheten i en tabell med alla
åtgärder, år för år. Sedan redovisas föreningens miljömål och de
åtgärder som ingår i strategin beskrivs mera utförligt. Den inledande tabellen har tre kolumner. Miljöåtgärder och planerat
underhåll sammanställs i den vänstra, information och samråd
i den mittersta och övriga åtgärder i den högra. I varje kolumn
anges sedan en eller flera åtgärder per år. Lägg särskilt märke
till att den vänstra kolumnen har tre sorters rubriker: Först
anges med fet stil vilka delar av byggnaden som berörs, och
indelningen bygger på det datoriserade underhållssystem som
föreningen använder. Sedan beskrivs med vanlig rak text mera
konkret vad det är för underhållsåtgärd. Slutligen anges med
kursiv stil hur denna åtgärd kan utföras så att den också blir en
miljöåtgärd. Varje sådan kursiverad rubrik finns sedan utförligare beskriven i miljöstrategins andra del.
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Miljöstrategin för 2005–2020

2005

MILJÖÅTGÄRDER I SAMBAND MED UNDERHÅLL

INFORMATION OCH SAMRÅD

Värmeanläggningar, luftbehandling, styrsystem
Renovering av värmeväxlare etc.
Köksutrustning
Byte av enstaka kylskåp etc.
Energisnålt kylskåp etc. väljs

ÖVRIGA ÅTGÄRDER
Medlemmarna erbjuds
miljöcirkel

Medlemmar med gamla kylar
och frysar erbjuds nya till ett
bra pris

2006

Tvätt
Byte av enstaka maskiner tvättstuga A
Energisnål tvättutrustning väljs
Fasader, fasadkompletteringar, balkonger/skärmtak,
övrigt utvändigt
Byte av fasad, renovering av balkonger etc. hus B
Fasader tilläggsisoleras eller tätas
Miljöanpassning av underhållsåtgärderna

Samverkansgrupp kring fastighetsnära källsortering
Medlemmarna informeras om
energianvändning m.m.

Soprumsutrustning
Byte av soprumsutrustning
Fastighetsnära källsortering införs efter utredning

Samverkansgrupp kring
tilläggsisolering

Tvätt
Byte av mangel och torktumlare
Energisnål tvättutrustning väljs

Medlemmarna informeras om
hur man tvättar miljöanpassat

2007

Dörrar invändigt, värmeanläggningar, hissar,
övrig styr- och reglerutrustning
Div. mindre åtgärder
Miljöanpassning av underhållsåtgärderna

Samverkansgrupp kring bilpool

2008

Dörrar entréparti/portar, invändigt, golv
Div. mindre åtgärder
Miljöanpassning av underhållsåtgärderna

Invändigt, golv, tak invändigt, dörrar invändigt,
luftbehandling
Div. mindre åtgärder
Miljöanpassning av underhållsåtgärderna

Medlemmarna erbjuds
miljöcirkel

2009

Köksutrustning
Byte av viss köksutrustning i gemensamma utrymmen
Energisnåla kylskåp etc. väljs

Invändigt, golv, tak invändigt
Målning etc.
Miljöanpassning av underhållsåtgärderna
Vatten och avlopp
Div. mindre åtgärder
Snålspolande toaletter och vattensnåla blandare väljs
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Samverkansgrupper kring trädgårdsskötsel och upprustning
av lekplats

Förutsättningar för boendes
deltagande i trädgårdsskötsel
undersöks

MILJÖÅTGÄRDER I SAMBAND MED UNDERHÅLL

INFORMATION OCH SAMRÅD

ÖVRIGA ÅTGÄRDER

Samverkansgrupp kring ordnande av gemensamma lokaler

Möjlighet att ordna gemensamma lokaler utreds vidare
Bärbuskar och fruktträd
planteras
Lekplatsen upprustas
Trädgårdsredskap ersätts med
sådana som är miljöanpassade

2010

Fasadkompletteringar
Mindre åtgärder
Miljöanpassning av underhållsåtgärderna

2011

Värmeanläggningar, luftbehandling
Byte av cirkulationspump för värme etc. hus B
Väldimensionerat luftbehandlingsaggregat väljs
Energieffektiva maskiner och utrustning väljs

Fasader
Mindre åtgärder
Miljöanpassning av underhållsåtgärderna

Medlemmarna erbjuds
miljöcirkel

Invändigt, hissar
Div. åtgärder
Miljöanpassning av underhållsåtgärderna

Gemensam lokal inreds om
positivt beslut 2010

Vatten och avlopp
Div. åtgärder i gemensamma utrymmen
Snålspolande toaletter och vattensnåla blandare väljs
Värmeanläggningar, luftbehandling
Byte luftbehandlingsaggregat etc. hus A
Väldimensionerat luftbehandlingsaggregat väljs
Energieffektiva maskiner och utrustning väljs
Kraft
Byte av frekvensomvandlare
Miljöanpassning av underhållsåtgärder
Belysning
Byte av exteriörbelysning på vägg/tak
Ljusstyrd utomhusbelysning införs
Styr och regler övrigt
Byte av ställdon hus A
Miljöanpassning av underhållsåtgärder

2012

Tvätt
Byte av torkrumsutrustning
Energisnål tvättutrustning väljs

Fasadkompletteringar, invändigt, golv
Diverse åtgärder
Miljöanpassning av underhållsåtgärder

Förutsättningar för att ordna
odlingslotter för medlemmarna
undersöks

Luftbehandling
Byte av luftbehandlingsaggregat hus B
Väldimensionerat luftbehandlingsaggregat väljs
Energieffektiva maskiner och utrustning väljs
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2013–2014

MILJÖÅTGÄRDER I SAMBAND MED UNDERHÅLL

INFORMATION OCH SAMRÅD

Vatten och avlopp, tvätt
Omfattande underhåll av tvättstuga B med byte av
tvättutrustning.
Energisnål tvättutrustning väljs

Samverkansgrupp kring underhåll och ombyggnad av tvättstuga
Medlemmarna informeras om
hur man tvättar miljöanpassat

Fasader, fasadkompletteringar
Byte av stuprör och hängrännor
Miljöanpassning av underhållsåtgärderna
Yttertak, enheter på tak
Byte av takplåt, takpapp och takdetaljer hus B
Montering av solfångare på taken utreds
Vindsbjälklag tätas eller tilläggsisoleras
Miljöanpassning av underhållsåtgärder

ÖVRIGA ÅTGÄRDER

Medlemmarna erbjuds
miljöcirkel
Samverkansgrupp kring införande av solfångare och tillläggsisolering

Odlingslotter anläggs om
positivt beslut 2012

2017–2018 2015–2016

Invändigt, golv
Div. mindre åtgärder
Miljöanpassning av underhållsåtgärderna

Invändigt, golv, dörrar, entréparti/portar
Div. mindre åtgärder
Miljöanpassning av underhållsåtgärderna
Styr och regler övrigt
Byte av ställdon hus B
Miljöanpassning av underhållsåtgärderna

Fasader, fasadkompletteringar, balkonger/skärmtak
Byte av fasad och balkonginglasning hus A
Fasaderna tätas eller tilläggsisoleras
Energieffektiva fönster väljs
Yttertak, enheter på tak, utvändigt övrigt
Byte av takplåt, takpapp och takdetaljer hus A
Montering av solfångare och solceller på taken utreds
Vindsbjälklag tätas eller tilläggsisoleras
Miljöanpassning av underhållsåtgärder

2019–2020

Dörrar, entréparti/portar, invändigt, golv
Div. åtgärder
Miljöanpassning av underhållsåtgärderna
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Invändigt, golv
Omfattande invändigt underhåll i gemensamma
utrymmen
Miljöanpassning av underhållsåtgärderna

Medlemmarna erbjuds
miljöcirkel

Samverkansgrupp kring
införande av solfångare och
tilläggsisolering

2019–2020

MILJÖÅTGÄRDER I SAMBAND MED UNDERHÅLL
Vatten och avlopp – stambyte
Byte av ledningsnät för avlopp. Renovering av samtliga badrum och toaletter samt delvis av kök.
Byte av samtliga tvättställ och WC-stolar
Utredning kring införande av urinsorterande toaletter
vid stambyte
Snålspolande toaletter och vattensnåla blandare väljs
Miljöanpassad och varsam renovering av kök och
badrum
Källsorteringsskåp monteras vid köksrenovering
Återanvändning och återvinning av badkar, duschkabiner, kakel etc.

INFORMATION OCH SAMRÅD

ÖVRIGA ÅTGÄRDER
Samverkansgrupp kring stambytet och ev. urinsortering
startas

Samverkansgrupp kring energieffektivisering startas

Värmeanläggningar, luftbehandling, styr och regler
övrigt – Förnyelse av värme- och luftbehandlingssystem
Byte av värmeledningar, ledningsnät, radiatorer och
ventiler hus A
Utredning och ev. införande av värmeåtervinning,
intelligent värmesystem m.m.
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Miljöåtgärder i
samband med underhåll
I det följande beskrivs lämpliga miljöåtgärder som brf. Saltkråkan
kan genomföra i samband med underhåll av fastigheter och mark.
När det gäller miljöåtgärder som ska göras långt fram i tiden kan
förutsättningarna förändras: Ny och bättre miljöteknik kan till exempel ha utvecklats.

Miljöanpassning av underhållsarbeten, allmänt
Varje underhållsåtgärd, liten som stor, orsakar negativ miljöpåverkan. Vid målning, golvbyte, fasadrenoveringar etc. används
lösningsmedel, färger, lim etc., som felaktigt hanterade kan
skada människor och miljö. Ofta avlägsnas också material och
produkter som klassas som miljöskadligt avfall och därför skall
tas omhand på särskilt sätt. I miljöstrategin ingår därför följande åtgärder:

•

MILJÖANPASSAT MATERIAL VÄLJS

Vid samtliga underhållsåtgärder väljs material och produkter
utifrån vad som är bäst ur miljösynpunkt. Eftersom få produkter för underhåll idag är miljömärkta tas hänsyn till hur produkterna producerats och hur långt de har transporterats. Till
exempel kan föreningen genom att ta del av HSB:s projekt Frisk
Bostad tillhandahålla information om vilka material som är
mer lämpliga ur miljösynpunkt.

•

UTTJÄNT MATERIAL OMHÄNDERTAS

Restprodukter vid underhåll och miljöåtgärder sorteras så att
de kan återvinnas, återanvändas eller tas om hand på annat
miljöriktigt sätt.

•

MILJÖKRAV STÄLLS PÅ UTFÖRARE

Vid alla upphandlingar av entreprenör ställs miljökrav, både på
material och varor som används och på arbetsutförandet (t.ex.
källsortering av byggavfall eller miljöanpassade transporter).
Vidare skall kraven ställas både vid större entreprenader och
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småarbeten. De skall dessutom successivt skärpas. Förvaltningsorganisationen utarbetar kraven och bistår även vid upphandling.

•

MATERIAL SOM TILLFÖRS HUSEN DOKUMENTERAS

I samband med ombyggnad och underhåll tillförs föreningens
hus hela tiden nya material och produkter, till exempel färg,
tapeter eller skivmaterial. Genom att kontinuerligt dokumentera vad som tillförs huset blir det lättare att veta hur restprodukterna skall tas om hand vid nästa byte. På så sätt kan vi
undvika att skadliga ämnen hamnar i naturen.

Fasader och balkonger
På hus A består fasaderna av tegel, på hus B av betong. År 1987
genomfördes en större renovering. Samtliga fönster byttes, balkongerna glasades in och hus B:s långsidor kläddes med aluminiumplåt. Inget av husen är emellertid tilläggsisolerat. Det har
förekommit diskussioner om att tilläggsisolera kortsidorna på
hus B, men stadsarkitekten har tidigare motsatt sig detta. I
underhållsplanen föreslås åren 2006 samt 2017–2020 en del
större fasadåtgärder, till exempel lagning eller byte av fasadmaterial och byte av balkonginglasning. I samband med detta
kan flera olika åtgärder som sparar energi genomföras:

•

FASADERNA TÄTAS ELLER TILLÄGGSISOLERAS

Före fasadarbeten görs en energiutredning för att undersöka
behovet av tilläggisolering eller tätning. Utredningen redovisas
på ett medlemsmöte där medlemmarna tar ställning till vilka
åtgärder som ska genomföras. När arbetena är slutförda informeras medlemmarna om föreningens energianvändning före
och efter åtgärden.

•

ENERGIEFFEKTIVA FÖNSTER VÄLJS

I samband med byte av balkonginglasning väljs de mest energieffektiva fönsterglasen. Fönsterbyte är inte aktuellt förrän
efter 2020. Vid byte av balkonginglasning jämförs energianvändning före och efter åtgärdernas genomförande och resultatet redovisas för alla boende.

Yttertak
I underhållsplanen föreslås byte av takplåt och takpapp åren
2013–2014 och 2017–18. I samband med dessa åtgärder föreslås
följande åtgärder för att minska energianvändningen och öka
andelen förnybar energi:
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•

MONTERING AV SOLFÅNGARE PÅ TAKEN UTREDS

•

VINDSBJÄLKLAG TÄTAS ELLER TILLÄGGSISOLERAS

En utredning om tekniska lösningar och energivinster samt
kostnader och avskrivningstid görs. Den redovisas och diskuteras på medlemsmöte. Efteråt görs en utvärdering som visar
hur stor del av fjärrvärmen som ersatts och hur mycket energi
som sparats. Utvärderingen redovisas för alla boende.

Vatten och avlopp, stambyte
I underhållsplanen föreslås vid några tillfällen byte av toaletter
och tvättställ i gemensamma lokaler. Vid stambytet åren 2019–
20 byts alla toalettstolar, tvättställ och blandare, även köksblandarna. Stambytet leder till stora ingrepp i lägenheterna och
berör alla boende. I samband med det kan flera miljöåtgärder
med fördel genomföras och miljöinformation ges till hushållen:

•

SNÅLSPOLANDE TOALETTER OCH VATTENSNÅLA BLANDARE VÄLJS

Toaletter och blandare i tvättställ, bad/dusch och kök byts till
snålspolande för att spara vatten. Vattenanvändningen före och
efter åtgärden mäts och skillnaden redovisas för de boende.

•

MILJÖANPASSAD OCH VARSAM RENOVERING AV KÖK OCH BADRUM

Vid stambytet renoveras alla toaletter och badrum. I köken byts
åtminstone delar av köksinredningen. Miljöanpassade produkter. Renoveringen görs varsamt: Kakel och köksinredning som
inte är slitna eller måste rivas för att få dit stammarna behålls.
Miljöanpassade material väljs. Det som tillförs husen dokumenteras.

•

ÅTERANVÄNDNING OCH ÅTERVINNING AV BADKAR, DUSCHKABINER,
KAKEL ETC.

Badkar, toaletter, tvättställ och diskbänkar demonteras och
lämnas till ett företag för försäljning och återanvändning.
Material som måste rivas sorteras för att återvinnas.

•

KÄLLSORTERINGSSKÅP INFÖRS VID EVENTUELL KÖKSRENOVERING
I SAMBAND MED STAMBYTE

Om köksinredningen byts samtidigt med stammarna monteras
källsorteringsskåp.

•

UTREDNING OM URINSORTERANDE TOALETTER VID STAMBYTE

Förutsättningarna för att införa urinsorterande toaletter utreds.
Även andra tekniska lösningar som kan ta till vara avloppet
som resurs beaktas. Utredningen redovisas och diskuteras på
medlemsmöte.
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Värme och ventilation
Brf. Saltkråkans hus värms av fjärrvärme som passerar undercentraler i källaren innan den tillförda värmeenergin förs ut i
husen. Ventilationsanläggningen är ett frånluftssystem, där
frisk luft tas in vid fönstren och skämd luft sugs ut i badrum och
kök av fläktar. Fram till år 2018 består underhållet av värmeoch ventilationsanläggningen huvudsakligen av små och mellanstora åtgärder, till exempel byte av luftbehandlingsaggregat
och renovering av cirkulationspump. I samband med dessa
åtgärder föreslås följande åtgärder för att minska energianvändningen:

•

VÄLDIMENSIONERAT LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT VÄLJS

Rätt dimensionerade aggregat och fläktar ger lägre tryckförluster och är därför energieffektivare än de som är ”snålt” tilltagna.

•

ENERGIEFFEKTIVA MASKINER OCH UTRUSTNING VÄLJS

Energieffektiva fläktmotorer och annan utrustning för värmeanläggning och luftbehandling sparar fastighetsel.
År 2019–2020 planeras en omfattande förnyelse av värme- och
ventilationssystemet. Med tanke på energianvändningen kan
det vara aktuellt att göra detta redan tidigare. I samband med
förnyelsen föreslås följande:

•

UTREDNING OCH EVENTUELL INSTALLATION AV
VÄRMESYSTEM, VÄRMEÅTERVINNING M.M.

”INTELLIGENT”

Med hjälp av en konsult utreds vilka energibesparande åtgärder som kan genomföras. Eftersom åtgärderna ligger långt
fram i tiden kan de tekniska och ekonomiska förutsättningarna
ha ändrats innan det är dags. En möjlighet är ett ”intelligent”
värmesystem, där styr- och reglertekniken optimerar energianvändningen och de boende själva kan kontrollera temperaturen. Värmeåtervinning på frånluften är en annan möjlighet.
Utredningen redovisas och diskuteras på ett medlemsmöte.
Efteråt görs en utvärdering och de boende informeras om resultatet.

•

ÖVERGÅNG TILL INDIVIDUELL MÄTNING OCH DEBITERING AV VÄRME

Parallellt med ovanstående utreds möjligheten att mäta energianvändningen för uppvärmning och varmvatten lägenhetsvis, så att de som använder mindre energi betalar mindre.
Utredningen redovisas och diskuteras på ett medlemsmöte.
Efteråt görs en utvärdering och de boende informeras om resultatet.
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El och belysning
Följande åtgärder föreslås i samband med underhåll av
elsystem och belysning för att minska elanvändningen och öka
andelen förnybar energi:

•

ÖVERGÅNG TILL MILJÖMÄRKT FASTIGHETSEL

Miljömärkt fastighetsel produceras av vind- och vattenkraft.

•

BEFINTLIGA GLÖDLAMPOR ETC. ERSÄTTS MED LÅGENERGILAMPOR
Lågenergilampor har många gånger längre livslängd och drar
betydligt mindre el än motsvarande glödlampor. Både kostnaden för byte och för energi blir därför betydligt lägre.

•

UTTJÄNT ARMATUR ETC. OMHÄNDERTAS
Glödlampor, lysrör och lågenergilampor liksom deras armaturer och tillhörande elektriska apparater lämnas till återvinning. De innehåller skadliga ämnen, till exempel kvicksilver.

•

NÄRVAROSTYRD BELYSNING I TRAPPHUS OCH VINDSUTRYMMEN INFÖRS

I samband med byte av dygnsskiva för ljusreläer monteras närvarostyrda reläer i trapphus och vindsutrymmen. De tänder
lamporna automatiskt när någon vistas där, annars är de släckta.

•

LJUSSTYRD UTEBELYSNING INFÖRS

I samband med byte av utebelysning monteras skymningsreläer som tänder lamporna automatiskt när det blir mörkt.

Köks- och tvättutrustning
Enligt underhållsplanen skall köks- och tvättutrustning i uthyrningslokaler och gemensamma utrymmen bytas. Miljöpåverkan minskar om man väljer energi- och vattensnål och allmänt miljöanpassad utrustning. Utrustningen i lägenheterna
bör också bytas ut efter hand, till exempel när stammarna byts,
men det är medlemmarnas eget ansvar.

•

ENERGI- OCH VATTENSNÅL SAMT RÄTT DIMENSIONERAD TVÄTTUTRUSTNING VÄLJS

När tvättmaskiner eller annan tvättutrustning ska bytas ut väljs
energimärkta produkter och deras kapacitet anpassas till hushållens behov (oftast flera och mindre maskiner).

•

MEDLEMMARNA INFORMERAS OM HUR MAN TVÄTTAR MILJÖANPASSAT

Information sätts upp i tvättstugan om hur man kan minska
miljöpåverkan till exempel genom att fylla maskinerna, tvätta
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utan förtvätt och vid lägre temperatur, välja miljömärkt tvättmedel och dosera rätt.

•

ENERGISNÅLA KYLSKÅP VÄLJS

Vid byte av kylskåp till gemensamma utrymmen väljs de mest
energisnåla.

•

GAMLA KYLAR OCH FRYSAR I LÄGENHETERNA ERSÄTTS MED
ENERGIEFFEKTIVA PRODUKTER

I samband med att byte av kyl i gemensamma lokaler erbjuds
medlemmarna att vara med i en samordnad, större upphandling av energisnåla vitvaror, som ger lägre pris.

•

UTTJÄNTA KYLAR, FRYSAR ETC. OMHÄNDERTAS
Kylskåp och frysar tillverkade före 1995 innehåller freon och
skall därför lämnas till en särskild återvinning.

Miljöanpassade transporter
•

LÅSBARA CYKELSTÄLL MED TAK INFÖRS

Nya cykelställ som är låsbara och har tak ersätter de befintliga.

•

MOTORVÄRMARE INSTALLERAS

Föreningens P-platser förses med motorvärmare som minskar
kallstarter och därmed miljöpåverkan från bilresor vintertid.

•

BILPOOLSKAMPANJ GENOMFÖRS

De boende informeras och uppmuntras att delta i en bilpool.
Minst tio intresserade krävs. Eventuellt kan brf. Saltkråkan
samarbeta med någon närliggande bostadsrättsförening.

•

BILVÅRDSPLATS MED OLJEAVSKILJARE INFÖRS

Bilvårdsplatsen förses med en oljeavskiljare som tar hand om
de utsläpp av kemikalier, tungmetaller och olja som annars
skulle hamnat i det vanliga avloppet.

Källsortering
Storstads kommun har fattat ett principbeslut om att införa
fastighetsnära källsortering med början år 2005. I samband med
detta föreslås följande åtgärder:

• KÄLLSORTERING INFÖRS
Utrymmen för fastighetsnära källsortering ordnas i bostadsområdet. Alternativ med hus eller öppna gårdar, liksom utrymmen inomhus utreds. I samband med detta informeras de
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boende om källsorteringen på medlemsmöte, i informationsbladet och via anslag i trapphus. Tydlig information i källsorteringsutrymmena underlättar för de boende att sortera rätt.

•

MÖJLIGHET ATT ORDNA KOMPOST FÖR HUSHÅLLSAVFALL UTREDS

I samband med införandet av källsortering undersöks möjligheterna att införa kompostering. Om intresse och lämplig plats
finns, genomförs åtgärden.

•

ÅTERBRUKSRUM INFÖRS

Ett utrymme i källaren görs om till återbruksrum. Där kan
gamla saker och möbler lämnas av en medlem för att tas om
hand av någon annan.

Utemiljö
För att skapa mötesplatser och minska miljöpåverkan från skötseln av utemiljön föreslås:

•

MÖJLIGHET ATT INFÖRA LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN
UTREDS

Möjlighet att ta hand om regnvatten från hustaken och från
asfalterade ytor lokalt utreds. Åtminstone vattnet från taken
kan infiltreras i marken. En annan möjlighet är att anlägga
dammar och bäckar som renar vattnet samtidigt som det blir
estetiskt tilltalande.

•

BÄRBUSKAR OCH FRUKTTRÄD PLANTERAS

Vid nyplantering av buskar och träd kompletteras med bärbuskar (till exempel vinbär eller krusbär) och fruktträd.

•

LEKPLATSEN UPPRUSTAS

Lekplatsen upprustas med miljöanpassade produkter, t.ex. miljömärkta färger och träslag som motstår röta.

•

TRÄDGÅRDSREDSKAP ERSÄTTS MED SÅDANA SOM ÄR MILJÖANPASSADE

För att minska luftföroreningar ersätts nuvarande gräsklippare
med en som har katalysator eller drivs med el. Andra trädgårdsredskap inventeras och byts successivt ut mot mer miljöanpassade. Vid nyinköp av fordon som används för trädgårdsskötsel köps eldrivna fordon eller sådana som går på miljöklassade bränslen.
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Utbildning, information och samråd
Ytterst är syftet med information och samråd att bygga upp en
gemensam bas av kunskap och motivation för miljöarbetet.
Formellt utbyte av information mellan medlemmar och styrelse
sker idag på medlemsmöten. Styrelsen och förvaltaren informerar medlemmarna på årsmöten och med lappar i brevlådan.
Någon särskild miljöinformation har inte delats ut. I samband
med att föreningen skall certifieras av sin förvaltningsorganisation ökas också kraven på information från styrelsen till medlemmarna. För att öka miljömedvetenheten och informationsutbytet mellan medlemmar, styrelse och förvaltare föreslås därför följande:

•

MEDLEMSMÖTE MED MILJÖINSPIRATÖR HÅLLS

Miljöarbetet inleds med ett medlemsmöte där styrelsen berättar
om vad som är på gång. En miljöexpert talar om miljöfrågor på
ett engagerande sätt. Mötet hålls under trevliga former, ev.
ingår förtäring och dryck.

•

MEDLEMSBLAD INFÖRS

Ett medlemsblad som delas ut några gånger om året ökar spridningen av information om miljöåtgärder, energi-, vattenanvändning m.m. Ett medlemsblad är också ett krav för att föreningen skall bli certifierad.

•

MILJÖINFORMATION FÖRS IN PÅ AVIN FÖR MÅNADSAVGIFTEN

Allmän miljöinformation och tips om miljöåtgärder i bostadsområdet kan förmedlas på detta sätt.

•

MILJÖCIRKEL HÅLLS

Ungefär en gång vart tredje till femte år ordnas studiecirklar
där intresserade boende kan lära sig mer om miljöfrågor.
Miljöcirkeln kan ledas av miljöintresserad i föreningen eller av
utomstående cirkelledare.

•

STUDIEBESÖK I EKOBYAR OCH PÅ RENINGSVERK GENOMFÖRS

I samband med miljöcirkeln eller vid införande av miljöåtgärder bjuds de boende på studiebesök på ekobyar, reningsverk
etc. T.ex. kan vi besöka något bostadsområde där det finns solfångare när denna åtgärd diskuteras.

•

MEDLEMMARNA INFORMERAS OM ENERGIANVÄNDNING M.M.
Boende informeras i samband med föreningens årsmöte eller i
samband med olika miljöåtgärder om hur mycket energi och
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vatten som används i området och hur stora sopmängder som
produceras. Syftet är att göra dem medvetna om förbrukningen och försöka minska den.

•

BOENDES DELTAGANDE I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL UNDERSÖKS

Förutsättningar för att intresserade boende ska kunna ta hand
om en del rabatter och dylikt utreds. Om det visar sig vara möjligt startar intresserade boende en trädgårdsgrupp. Brf. Saltkråkan tillhandahåller redskap, frön, lökar osv.

•

ODLINGSLOTTER FÖR MEDLEMMARNA UNDERSÖKS

Förutsättningar att anlägga odlingslotter i närheten undersöks,
t.ex. i samverkan med de omgivande bostadsrättsföreningarna.
Om det är möjligt och det finns intresserade medlemmar,
anläggs några odlingslotter i närheten.

•

SAMVERKANSGRUPPER AV OLIKA SLAG STARTAS

I samband med miljöcirklar eller vid förberedelse av miljöåtgärder, t.ex. komposter, solfångare, urinsortering etc. startas
samverkansgrupper. Dessa grupper kan upplösas när åtgärden
är genomförd eller miljöcirkeln avslutas.

•

INFORMATION VIA LOKAL-TV ELLER INTERNET UTREDS

Om möjligt används lokal-TV och Internet för information om
sociala aktiviteter, medlemsmöten, aktuella underhållsåtgärder
och miljöåtgärder samt information om brf. Saltkråkans energi-,
vattenanvändning m.m.
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