Pressmeddelande 1 december 2021

Hemsö vinner två miljöpriser i Sweden Green Building Awards
Hemsö fick ta emot två priser på årets Green Building Awards, Årets NollCO2-projekt för äldreoch korttidsboendet Sköndalvillan i Tyresö samt Årets Breeam-In-Use-byggnad för Torp
vårdcentral i Lerum. Utmärkelserna delas ut årligen av Sweden Green Building Council (SGBC) i
syfte att uppmärksamma projekt och individer inom hållbart samhällsbyggande.
Den 30 november korades vinnarna i SGBC:s tävling inom hållbart samhällsbyggande. Hemsö
fick två utmärkelser, dels Årets NollCO-projekt för Sköndalsvillan i Tyresö, dels Årets Breeam-InUse-byggnad för Torp vårdcentral i Lerum.
‒ Vi är verkligen stolta över de här utmärkelserna och över det fina samarbetet och
engagemanget hos samtliga inblandande i projekten. Det är en bekräftelse på att vi ligger i
framkant när det gäller hållbart byggande och att arbetet med att certifiera våra befintliga
byggnader uppmärksammas. Att bygga klimatsmart behöver inte kosta mer, rätt material på
rätt plats är en viktig lärdom från NollCO2-projektet, säger Emma Weman, hållbarhetchef på
Hemsö.
– Årets pristagare i Sweden Green Building Awards är tydliga, konkreta exempel på hållbar
samhällsbyggnad inom både fastigheter och infrastruktur samt nyproduktion och förvaltning.
Medvetenheten och viljan till förändring bland våra medlemmar har ökat enormt de senaste
åren och omställningen ökar nu i snabb takt. Det här är extremt positivt för hela Sverige och
vårt gemensamma klimatarbete, säger Lotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building
Council.
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Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter
för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa
hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 73,5 miljarder
kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s och sedan april 2020 kreditbetyg A från Fitch Ratings. Mer information
på www.hemso.se

