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Nu händer det! De sista 113 lägenheterna av Haninge Bostäders 
fastigheter stänger av den direktverkande elen och kopplar 
istället på bergvärme. En miljösatsning som spar pengar.

När Rosgården byggdes var det billigt att 
bygga in direktverkande el. Man slapp dra 
dyra distributionssystem, med rör, värme 
och mängder av installationer i lägenheter 
och undercentraler. Då var elmarknaden 
inte avreglerad och elpriserna rimliga.

Idag stiger elpriserna mer än lönerna 
och elkostnaderna är inte längre rimliga.

– De värst utsatta hyresgästerna har fått 
elräkningar på 3-4 000 kronor i månaden 
säger Förvaltningschef Kenneth Wenner.

– Det resulterar i att de som inte har råd 
med detta stänger av elen och fryser sig 
igenom vintern istället.

Bättre värme
Det är detta mindre bra förhållande som 
Haninge Bostäder nu vill råda bot på med 
att konvertera till bergvärme, eller ”Geo-
termisk energi” som det heter på finare 
språk, och innebär att man hämtar värme 
från jordens inre och utnyttjar den för 
uppvärmning av hus.

– Vi pratar om en kostnadsminskning 
och bättre värme som även husen kom-
mer att må bättre av i framtiden menar  
Kenneth Wenner. 

För att få plats med all ny teknik: värme-
pumpar, mätare och rör, har tvättstugorna 
fått ge plats och bli undercentraler. 

– Vi har kompenserat hyresgästerna 
med att samtliga lägenheter har utrustats 
med en tvättpelare, det vill säga, en tvätt-
maskin och en torktumlare. Ett byte som 

har tagits väl emot av de boende i området 
säger Kenneth Wenner.

Besparing
Kostnaden för uppvärmning för en 
genomsnittlig lägenhet i Rosgården låg 
med direktverkande el på cirka 1500 
kronor i månaden. Hyran var då kallhyra 
och innebar att hela kostnaden belastade 
hyresgästen. Haninge Bostäder investerar 
nu cirka 17 miljoner kronor för att konver-
tera till bergvärme i Rosgården. I samband 
med detta övertar bolaget även ansvaret 
för uppvärmning i Rosgården. För hela 
denna investering höjs hyrorna med ca 
500 kr/mån och då ingår uppvärmning 
i den kostnaden. En bra besparing för 
hyresgästerna som samtidigt får ett jäm-
nare klimat i sina lägenheter.

Tidplanen för projektet håller bra säger 
Kenneth Wenner. I skrivande stund är 
precis hälften av de 20 husen med 113 
lägenheter klara. I augusti är hela projek-
tet klart och de sista husen kan koppla på 
bergvärmen inför höststormarna.

Text: Donald Boström

Snart får Rosgården 
bergvärme

Miljösatsning

Samtliga lägenheter har utrustats med 
en tvättpelare.
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detta är bergvärme

bergvärme är lagrad miljövänlig solenergi 
och som är gratis.
Haninge Bostäder har borrat ett hål på 
250 meters djup för varje hus i Rosgården 
som fylls av grundvatten. Vattnet i slang-
en cirkulerar och värms upp av den lag-
rade solvärmen nere i marken. När vattnet 
passerar värmepumpen möter den ett 
annat slutet system som innehåller en 
form av kylvätska som blir till gas vid låg 
temperatur. En kompressor höjer under 
högt tryck gasens temperatur till cirka 60 
grader. Och via en kondensor går värmen 
sedan vidare ut till husets värmesystem.

fördelar
• Lägre kostnader än el och olja
•  det går åt mindre el än med direkt- 
 verkande eluppvärmning
• Låg arbetsinsats
• minimalt underhåll

»I augusti är hela 
projektet klart och de 

sista husen kan koppla 
på bergvärmen inför 

höststormarna.«
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Är inte våren fantastisk? Det 
långa mörkret som legat som ett 
lock över Norden har gett vika 
och morgnarna är åter ljusa. 
Fåglarna har stämt upp i en vår-
madrigal och i backarna tittar 
blåsippor och tussilagos fram. 
Doften av nygrillat kött kan åter 

förnimmas. Det första vårtecknet som min fru och 
jag fann var dock, hör och häpna, en liten skogsviol 
på en berghäll ute på Gålö redan i början av mars. 
Dessutom läste jag i tidningen häromdagen att 2012 
sannolikt blir ett fästingfattigt år tack vare den snö-
fattiga vintern. Optimismen spirar med andra ord.

Även vi är optimistiska till vår läggning och gör 
vårt bästa för att ni skall trivas hos oss, och då 
kommer era synpunkter från den senaste ”Nöjd 
Kund-undersökningen” väl till pass. Det målas och 
repareras lite överallt i enlighet med våra långsiktiga 
underhållsplaner och era önskningar. När vi i höstas 
gjorde en genomgripande beskärning och förnyelse 
bland våra buskar och träd vilket var nödvändigt, 
så fick vi både ”ros” och ”ris” för detta, men mest 
”ros”. Växter måste beskäras för att må bra och man 
brukar säga att ”man gödslar med saxen”. Tyvärr var 
det alltför länge sedan som vi gjorde detta senast 
vilket bidragit till en viss vildvuxenhet inom bestån-
det, vilket kan ha sin charm, men som sällan ger 
ett vårdat intryck. Så snart solen värmer lite mer så 
kommer snittytorna att spira i mängder av nya skott, 
och buskarna blir tätare och vackrare. 

Vi håller som bäst på att bygga om vår hemsida till 
att bli både modernare och mer kundvänlig. Detta 
är dock ett ganska stort arbete och våra konsulter 
arbetar febrilt med att få den klar före sommaren. 
När den nya hemsidan officiellt blir tillgänglig på 
nätet vågar vi ännu inte lova, då vi själva kommer 
ha ett ganska omfattande arbete med att lägga in all 
nödvändig information efter det att konsulterna har 
levererat den färdiga men tomma produkten till oss. 
Förhoppningsvis blir det sjösättning senast under 
hösten. 

Nu ligger återigen vår vackra svenska sommar 
framför oss, och jag vill passa på att önska er alla en 
riktigt härlig vår och sommar! 

Christoph Vejde
VD

Det spirar  
av optimism…

I förra Bobladet fokuserades på det sop-problem som finns, 
företrädesvis i Jordbro.

Tyvärr kan vi konstatera att det trots våra uppmaningar 
och vädjanden inte verkar vara ett problem för vissa av våra 
hyresgäster. Hushållssopor kastas fortsatt på marken nedanför 
sopinkasten. Till fromma för fåglar och råttor. Grovsopor slängs 
i princip var som helst, sedan förutsätter man att någan annan 
plockar reda på soporna. Soporna drar till sig skadedjur, de 
förorenar och luktar illa. Vill man som hyresgäst bo i en sådan 
miljö ?

Sophanteringen kostar av dessa skäl alldeles för mycket 
pengar i extra hämtningar och går därför även ut över alla 
skötsamma hyresgäster i form av mindre 
lägenhetsunderhåll.

Det måste bli en ändring i beteendet, 
och det måste alla boende hjälpa oss på 
Haninge Bostäder  med.

Säg till den som ställer sopor på backen, 
eller den som ställer grovsopor utanför 
dörrar och i källare.

Kan vi får ordning på soporna kan vi 
också skapa en mycket trivsammare miljö 
och använda pengarna till något vettigt.

Sop-problemet 
lever vidare

Liksom i fjol när vi hade vårt trevliga och givande ming-
elmöte med våra hyresgäster i Jordbro så kommer vi före 
sommaruppehållet att ordna ett liknade möte med våra 
hyresgäster i Semaforen. Mötet kommer att hållas i slutet 
av maj men exakt dag är ännu ej bestämd. Håll utkik  
i brevlådorna och på anslagstavlor framöver. Där  
kommer dag och tid att framgå.

Vårträff i Semaforen
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Underhåll

•  Stambyte och ytskiktsrenovering av de gamla badrum- 
 men på Nynäsvägen 40–44, Evabergsvägen 2–4 och   
 Djurgårdsvägen 2–4B. Därefter är alla badrummen klara  
 i Handen.

Återstår för de två kommande åren endast Södra   
 Jordbrovägen 19–33.

•  Fortsatt fokus på energibesparande åtgärder
 Vi byter ventilationsaggregaten till nya moderna FTX- 
 aggregat som ger en verkningsgrad på upp mot 90 %,  
 dvs endast 10% energi behöver tillföras för att värma   
 tilluften. 

 Vi byter till denna typ av aggregat på Nynäsvägen   
 40–44, Södra Jordbrovägen 19–33 samt Rosgården 2–12.

•  Energikonvertering en pågår för fullt på Rosgården.  
 (Se separat artikel). 

 I Rosgården kommer dessutom under året samtliga ljus- 
 gårdstak att bytas ut mot nya isolerade plåttak.

•  Vi byter samtliga köks och garderobsluckor på Dalarö- 
 vägen. Nya fräscha målade luckor kommer att monteras.

Dessutom kommer samtliga trapphus på Dalarövägen  
 att målas om.

•  Resterande garageportar på Södra Jordbrovägen byts ut.

•  Utbyggnaden av skalskydden med elektroniska passer- 
 system håller fortsatt hög takt.
 Under innevarande år har Moränvägen 5–104, Örnens   
 väg 22–58 samt Dalarövägen 14–54  fått eller kommer   
 att få det nya elektroniska passersytemet  installerat. 
 Passersystemet i hus med många våningar kommer 
 dessutom att kompletteras med porttelefon.

De fastigheter som redan har ett fungerande passer- 
 system, men inte ännu fått porttelefon installerad är 
 Nynäsvägen och Folkparken.

•  Upprustning av lekplatserna på Örnens väg och   
 Tungelstavägen 31.

Större  
underhållsprojekt  
2012

En miljösatsning som spar pengar.

Vi koPPLAR På 
BERgVäRMEn

Foto: Viktor Johansson-Q
uartieri
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Men det är inte bara soprum som brinner. 
Även vindsutrymmen och lägenheter drabbas. 

Den 6 november 2011: En för polisen okänd 
person tänder eld på skräp som förvarades på 
vinden på Södra Jordbrovägen 31. Tre lägen-
heter totalförstördes av vattenskador och 
trapphuset rökskadades. Även avloppet för-
stördes där trasiga delar satte stopp i avlop-
pet. Det orsakade att ytterligare tre lägenheter 
på nedersta våningen översvämmades med 
avloppsvatten med omfattande reparationer 
som följd.

– Det hela tog ett par månader att återställa till 
mycket stora kostnader säger Kenneth Wenner.

Polisen rubricerade ärendet som misstänkt 
mordbrand.

Den 8 november 2011: Bara två dagar senare 
är det dags igen. Denna gång brinner det i 
sophuset på Moränvägen 96 och brandbilarna 
kommer för att göra sitt jobb. Sekunderna 
innan brandmännen skall sätta yxorna i dör-
ren för att ta sig in i miljöstugan där grovso-
porna brinner kommer Birgitta Holmberg, en 
av hyresgästerna i området, till undsättning. 
Birgitta har från sin balkong sett vad som 
hänt. Hon ropar till brandmännen att vänta 
med yxorna då hon just ringt till jouren som 

är på väg fram med nycklar. Brandmännen 
kan ta ner yxorna och låta jouren öppna dör-
ren in till branden. Med Birgittas insats tjänade 
inte bara brandmännen värdefulla sekunder, 
det blev också mindre materiella skador. 
Haninge Bostäder riktar ett stort tack till Bir-
gitta Holmberg för hennes rådiga ingripande.

Den 10 november 2011: Dramatiken fortsätter. 
Två dagar efter branden i sophuset står tvätt-
stugan på Södra Jordbrovägen 31 i ljusan 
låga.

En brand som polisen rubricerar som för-
sök, alternativt förberedelse till mordbrand.

Polisen ser allvarligare på bränderna än vad 
många tror. 

En studentlägenhet på Folkparken 9 bör-
jade under våren 2012 brinna varvid en 
lägenhet totalförstördes och en lägenhet blev 
svårt skadad. Enligt uppgift är lägenhetsinne-
havaren rökare och hade monterat ner brand-
varnaren i lägenheten. 

En åklagare är utsedd som nu utreder åtal 
för allmänfarligt vårdslöshet.

– Även de som inte är drabbade av branden 
berörs långsiktigt. Vi har bara de pengar vi 
får in på hyrorna att röra oss med, och de ska 
räcka till allt, avslutar Kenneth Wenner.

En våg av bränder har svept fram över Haninge. Sedan i höstas  
har över tjugo bränder härjat i kommunen, de flesta i soprum, 
vilket tyder på att det är en pyroman som är i farten säger förvalt-
ningschef Kenneth Wenner på Haninge Bostäder.

Hjälp till ocH Stoppa 
BrändErna

•  Släng inte sopor på fel  
 ställe
•  Ser du sopor på fel ställe, 
 ring en Bovärd.
•  Var uppmärksam på  
 obehöriga som rör sig i  
 området.
•  Se till att brandvarnarna  
 har fungerande batterier  
 och är uppsatta i taket.

Bråda dagar 
för brandförsvaret 
i Haninge
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Bilder från lägenhets-
branden i Folkparken.
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vill du få med just din bild i nästa års almanacka?
Vi efterlyser glada eller roliga eller vackra eller annorlunda bilder  
vid olika årstider där våra hus utgör ett av inslagen i motiven. 

Priset är 100 kr i presentkort för varje publicerad bild.
Sänd Din bild till foto@haningebostader.se och berätta 

gärna samtidigt var och när bilden togs. 
Du kan lämna Ditt tävlingsbidrag fram till den  

1 november 2012.
Tävlingsjuryn består av anställda inom Haninge 

Bostäder. Juryns beslut kan ej överklagas.
Vi förbehåller oss rätten att publicera levererade bilder på 

hemsida och i andra trycksaker utan ersättning till fotografen.

tag bästa bilden  
till 2013 års almanacka

Årets almanacka

Foto- tävling!
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