
 
 

 

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för 
äldreboende, skola, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Vår vision är att vara den bästa 
fastighetsvärden för samhällsservice. Det innebär att vi ska skapa mervärde för våra kunder och vara den självklara fastighetspartnern 
för kommuner, landsting och privata operatörer. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster och 
starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 26 miljarder kronor. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85% 
och av AB Sagax till 15%. Mer information på www.hemso.se 
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Energieffektivisering på Hemsö ger bra skjuts för 
hållbarhetsmål 

Ett omfattande energiprojekt i Västsverige har resulterat i att ytterligare åtta 
fastigheter på Hemsö har certifierats enligt GreenBuilding. Fastigheterna finns i 
Göteborg, Kungsbacka, Lysekil, Viskafors, Tidaholm och Brastad och är inom 
segmenten skola, äldreboende samt vård.  

- Vi har inom projektet lyckats reducera vår energianvändning med 39 procent 
och därmed också våra koldioxidutsläpp. Vi har även sänkt vår värme, el - och 
underhållskostnad med ca 44 procent genom effektivare drift av våra 
anläggningar, säger Joachim Hult, Regionchef Väst, Hemsö. 

Certifieringarna är ett resultat av att Hemsö under året arbetat med ett flertal 
energiprojekt framförallt i Västsverige. Syftet är att kostnadseffektivt minska 
energianvändningen och därmed den negativa miljöpåverkan. Projektet har berört 
hållbarhetsaspekter som innefattat allt från beteendeförändringar, driftoptimering, 
miljövänliga luftfilter, konvertering av energislag till användning av geoenergi på 
anläggningar som styrs av datoriserade system via webb.  

Produktvalen har gjorts med Hemsös hållbarhetspolicy som grund under hela 
processen. Tack vare den minskade energianvändningen uppgår den totala 
miljöavlastningen till ca 358 ton Co2/år. 

Utöver de angivna orterna har även en skola i Linköping certifierats enligt 
GreenBuilding och två byggnader, en vårdfastighet i Göteborg samt Umeå nya 
polishus, har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver. Hittills under året har Hemsö fått 11 
miljöcertifieringar från Sweden Green Building Council. 

 

För vidare information vänligen kontakta 

Joachim Hult, Regionchef Väst, Hemsö    031-730 54 01 

Se även lista över certifierade fastigheter på sidan två.  

 

 

http://www.hemso.se/


      

 

 

 

 

Hemsös certifierade fastigheter per november 2014 

GreenBuildning certifierade fastigheter 

Fiskebäcks Äldreboende (Fiskebäck 8:7), Göteborg 
Engelska skolan (Krokslätt 35:14), Göteborg 
Fenestraskolan (Backa 245:1), Göteborg 
Kullaviks Montessoriskola (Bångsbo 1:29), Kungsbacka 
Viskafors vårdcentral (Rydboholm 1:477), Viskafors 
Lysekils lasarett, (Slätten 15:7) Lysekil 
Tidaholm vårdcentral (Tändstickan 1), Tidaholm 
Brastad vårdcentral (Tuntorp 4:34), Brastad 
Ullstämma skola, Linköping 
 

Certifierade fastigheter enligt Miljöbyggnad Silver 

Energihuset (Brämaregården 80:1), Göteborg 
Nya polishuset i Umeå (Stigbygeln 5) 
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