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2-24 september, Vallastaden, Linköping
BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I VALLASTADEN

6-7 september, Svenska Mässan
FASTIGHETSMÄSSAN MED SKYDD OCH
SÄKERHET

Bo- och samhällsexpo i Sveriges mest
omtalade stadsdel, Vallastaden. Du har
möjlighet att besöka 70 olika bostäder

6-7 oktober, Knivsta kommunhus
PASSIVHUSKONFERENSEN

Fastighetsmässan med Skydd och Säkerhet
samlar de mest inflytelserika fastighetsaktörerna under två intensiva dagar fyllda av
nätverkande, lärande och affärer. Mässan
fortsätter att växa med en närmast lavinartad fart, och finns numer representerad
över hela Norden.
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bekämpa ogräs

Munksjöstaden växer fram i Jönköping

Av: Björn Asplind

27-29 oktober, Svenska Mässan
HEM, VILLA & BOSTADSRÄTT

7 -8 november, Svenska Mässan
LOGISTIK & TRANSPORT 2017

Hem, villa & bostadsrätt är Nordens största
boendemässa med produkter för hela
hemmet. En komplett mötesplats för dig
som ska renovera, bygga om eller vill ha
ny inspiration.

Logistik & Transport arrangeras varje år i
Göteborg och är Nordens ledande mässa
och konferens för logistik- och transportbranschen. Vart tredje år deltar också
truckbranschen på mässan.

Besqab planerar 300
bostäder på Norrberget i
Vaxholm

niskor väljer att stanna och uppehålla sig.
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Sedan en tid tillbaka har HSB Skåne med goda resultat gått från ogräsbekämpning med kemikalier
till ogräsbekämpning med hetvatten.

P-huset Parkaden.

Ytan för ombyggnationen uppgår till
Ny standard
för luftfilter
cirka 16000 kvadratmeter
och efter färdigEfter färdigställandet kommer M-huset att innehålla cirka 280 hotellrum och 34 lägenheter.

NCC bygger om
Sergelhuset åt Vasakronan

balkonger

NCC har fått i uppdrag av Vasakronan att
bygga om en del av kvarteret Hästskon
12, även kallat Sergelhuset i Stockholm,
från kontor till hotell och bostäder. Uppdraget är totalentreprenad i samverkan
Ett ljusare hem

Ett extra rum

och ordervärdet uppgår till 550 miljoner
kronor.
– När SEB nu flyttar från huset tas ett av
Stockholms bästa lägen till vara för att skapa ett levande och tryggt kvarter där män-

Ogräsets vara eller inte vara är ofta en het
fråga. Vissa ser det som ett naturligt inslag i rabatter och stenläggningar medan
andra gör nästan vad som helst för att bli
av med det. För många är också kemikalier
det enda sättet att bli av med de oönskade
gästerna.
HSB Skåne ser annorlunda på ogräsfrågan. Sedan en tid tillbaka har företaget
med goda resultat gått från ogräsbekämpning med kemikalier till ogräsbekämpning
med hetvatten.
– Om man vill bedriva en hållbar verksamhet med ett medvetet och aktivt miljötänk måste man också våga utmana gängse metoder och arbetssätt, säger Christer
Nilsson, fastighetschef på HSB Skåne.
Sedan den 5 maj nyttjas företagets fjärde K-heatmaskin. Denna typ av maskin för
ogräsbekämpning används sedan tidigare
med goda resultat i såväl Lund som Hässleholm och nu är det Ystad som har fått ett
nytt tillskott. Metoden innebär att vatten
hettas upp i en behållare innan det sprutas
på oönskat ogräs.
– Det känns bra att vi kan hålla styr på
ogräset både i vårt egna fastighetsbestånd
och hos våra kunder utan att använda kemikalier. Detta är ett steg i helt rätt riktning
och bra för såväl naturen som de boende
och djuren, säger Jörgen Svensson, miljöoch kvalitetsansvarig på HSB Skåne.

ställande kommer huset att innehålla cirka
280 hotellrum och 34 lägenheter. Omvandlingen sker med respekt för den ursprungliga modernistiska visionen men anpassas
till dagens vidare syn på vad som utgör en
levande stadsmiljö.
– NCC tillsammans med Vasakronan
kommer att skapa en långsiktigt hållbar
byggnad på alla nivåer som innefattar
såväl energifrågor som materialval. Målsättningen är att huset får en LEED Platina-certifiering, vilket är en av de bästa
miljömärkningarna ett hus kan få, säger
Henrik Landelius.

Högre bostadsvärde

Unikt samarbete kring dörrmiljön i flerbostadshus

Balco har lösningen
Vi kan balkonger och hjälper er från första fundering till slutbesiktning.
Som totalentreprenör är vi er självklara partner.
En inglasning förlänger livslängden på balkongen med minst 50år.
Trevligare investering är svår att tänka sig.
Kontakta Balco så berättar vi mer, Välkommen!

Teckentrup och Samuelsson & Partner inleder ett samarbete gällande leverans av
elektroniska låssystem i samband med
dörrleveranser till flerbostadshus.
Historiskt har låssystemet ofta tillhört
det som levereras sist i ett byggprojekt då
de skall anpassas efter den BALCONIES
framtida fastighetsägarens behov. Detta FOR
leder ofta till
problem med kontakter och installation
GREATER
då leveransen ligger utanför den normala
LIVING
byggprocessen.
Flexibiliteten med den nya tekniken

i de elektroniska låssystemen möjliggör
nya distributionsvägar. I detta samarbete
levereras låscylindrarna tillsammans med
dörrarna till husfabrikant eller arbetsplats
programmerade med byggbehörighet och
kan användas under byggprocessen som
tillfälligt byggsystem. När fastigheten är
färdig, programmeras låscylindrarna och
anpassas för den nya fastighetsägarens
behov.
– Vi är mycket glada för vårt samarbete
med Teckentrup och ser det som ett steg i

vår strävan att med nya smarta lås förändra
och förenkla lås- och beslag i byggprocessen. Säger Petter Samuelsson, VD på Samuelsson & Partner.
John Stenman, VD för Teckentrup i Sverige förklarar:
– Genom detta samarbete kan vi ta ett
totalansvar för dörrfunktionen och därmed
kapa ett led i byggprocessen. Det förenklar
för alla parter och minskar också kostnaderna.
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Tidningar, broschyrer, affischer, verksamhetsberättelser, avtal och stadgar.
Text och form, layout, originalarbete, tryck, webb, film & fotografering.
Vad kan vi hjälpa dig med?

Besqabs förslag omfattar cirka 300 bostäder – såväl lägenheter som radhus.

Besqab vann nyligen Vaxholms stads tävling om byggnation av cirka 300 bostäder i
ett attraktivt läge på Norrberget i centrala
Vaxholm. Allt fler vill bo i Vaxholm och Besqabs vinnande plan för att möta behovet
av nya bostäder är en varierad, trivsam och
hållbar bebyggelse av både lägenheter
och radhus i en bevarad skärgårdsmiljö.
Vaxholms kommun utlyste för en tid
sedan en tävling bland ett antal bostadsutvecklare för att få förslag till hur det tidigare skolområdet vid Norrberget ska
kunna byggas om till bostadsområde. Besqab hade det vinnande förslaget. Det omfattar cirka 300 bostäder – såväl lägenheter
som radhus – som ska förlänga Vaxholms
stadskärna men samtidigt skapa grönska,
strandpromenad och skärgårdskänsla.
– Vi har utgått från att det ska vara en
varierad bebyggelse för att passa människor i olika faser av livet. Det blir en modern
arkitektur med respekt för den befintliga
miljön. Vi har planerat för småskaliga kvarter
med vidsträckt utsikt mot Vaxholmsfjärden,
säger Lotta Niland, regionchef på Besqab.

Intelligenta passersystem nyckeln till framtiden
Balkonger i nöd och lust | Radon skördar dödsoffer

Variationen, med allt från ettor i flerbostadshus till radhus om två till tre våningar
plus vind, borgar för att många kommer
att kunna hitta sitt drömboende på Norrberget. Strandnära promenad, förskola
och lokaler för exempelvis caféverksamhet
finns med i planen.
Planarbetet har påbörjats och kommer
nu att anpassas efter Besqabs vinnande
förslag för området.
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och en del av det har inneburit
ett nytt
telefonisystem där medlemme
n som
ringer till oss blir direkt
kopplad till
den handläggare som
har ärendet, allt
för att göra kontakten
med medlemmen och handläggaren
mer personlig.
IT - arbete med information
ssäkerhet
och vi får ett nytt medlemssys
tem
Vi har dragit igång ett
omfattande
arbete med att införa ett
ledningssystem för information
ssäkerhet som
ska motsvara nivån i ISO-standa
rden
för området. Vi har investerat
i ett
nytt medlemssystem för
de enskilt
anslutna medlemmarna.
Systemet är
byggt på en standardpro
duktplattform
och är utvecklat för just
a-kassornas
medlemskapsadminist
ration och
införs under början av
2017. Vi arbetar
med att utveckla våra
driftavtal kring
IT för att kunna få till
så bra avtal som
möjligt.

Digitaliseringsresan för
vår organisation Mindre nöjda
medlemmar –
går framåt
men uppskattad personal
A-kassornas Samorganis
ation (SO)
I 2016 års medlemsun
dersökning
driver sitt digitaliserin
gsarbete
minskar vår medlemsnö
-VARPA och under året
jdhet. Den har
har det varit
minskat med nio enheter
relativt lugnt eftersom
från 68 till
SO arbetar med 59. Trots
det så visar undersökni
att planera om arbetet
ngen
med förhoppatt våra medlemmar totalt
ningen att det ska bli mer
sett uppeffektivt. De
skattar vårt arbete och
e-tjänster som har tagits
att vi i hög grad
fram är bland
motsvarar medlemma
rnas förväntannat Lefi- online som
gör det enkelt
ningar, det är bara sex
för socialförvaltningarna
procent som
att skicka
anser att vi inte gör det.
frågor till oss istället för
Majoriteten
att skicka
av våra medlemmar tycker
brev. Som ett komplemen
att de alltid
t till VARPA
får ett trevligt bemötande
har vi vårt egna digitaliserin
av våra
gspromedarbetare och att utbetalning
gram Pegasus.
en
sker på utlovad tid. Dock
Vi har börjat använda
visar undervår e-tjänst
sökningen att medlemma
Mina Sidor mer och har
rna har svårt
börjat skicka
att klara sig på den ersättning
ut brev via tjänsten vilket
de får.
medfört att
Endast tio procent anser
medlemmen får information
att ”Arbetsfrån oss
löshetsförsäkringen erbjuder
betydligt snabbare, från
en god
2-3 dagar som ekonomisk
trygghet”. Av de tillfrågade
det tar med post, till ögonblickli
gen
medlemmarna har 48
procent behövt
när vi skickat via Mina
Sidor. Vi har
låna pengar för att klara
infört ett koncept ”Personlig
sin försörjservice”
ning.
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Trävaruhan

En grafisk profil som blickar
mot framtiden
Den 16 mars lanserade
vi vår nya grafiska profil. Den togs fram
i samarbete
med kommunikationsbyrån
Hemma
och utgick från vår värdegrund
. Vi ville ha en unik logotyp som
blickar mot
framtiden, som visar att
vi är vår egen
organisation samtidigt
som kopplingen till vårt förbund, Kommunal,
skulle
vara tydlig. Vi valde en
blå färg som
anknyter till vår tidigare
profilfärg
men samtidigt är varmare
och lättare.
Blått står för trygghet
och stabilitet,
men vårt val av nyans
ger logotypen
också ett empatiskt, professione
llt och
modernt intryck. Vår logotyp
har ett
tydligt och unikt ”A” som
vi kan använda fristående men
som fortfarande
kommer skapa igenkännin
g bland våra
medlemmar. Den nya
grafiska profilen
används i allt utåtriktat
och internt
material.
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