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Miljoner flaskor för 
miljarder i haninge

Så här värms ditt hus | Underhållsprojekt. Hela listan! | Kantarellmacka, jag tackar!
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Tycker du att det är för kallt i lägenheten ibland, tycker du inte att tem-
peraturen i lägenheten hänger med i svängarna när det kommer nya 
årstider? Så kan det låta när hyresgäster ringer och undrar varför det är 
för kallt eller varmt hemma i lägenheten. 
Hur går det egentligen till när våra lägenheter ska värmas upp?

Bobladet lät frågan gå vidare till Peter Hed-
lund, drifttekniker på Haninge Bostäder.

– Det ska var 20 grader dagtid och 18 
grader nattetid i våra lägenheter, det är 
inte alltid helt lätt när temperaturerna 
går upp och ned med årstiderna i det här 
landet. Men vi gör alltid vårt bästa för att 
hålla det säger Peter Hedlund.

På höst och vår är det svårt att få alla 
system att följa med i temperatur-växling-
arna när det går snabbt. När solen ligger 
på och värmer temperaturgivaren som 
sitter på fasadens norrsida kan man säga 
att systemen blir lurade. När solen försvin-
ner är luften kall, och då tar det dygn för 
systemen att komma ikapp och justera till 
rätt temperatur. Och då kanske solen lyser 
igen och då bli det för varmt i lägenheten 

istället. Och det är ju alltid varmare för de 
som bor mitt i husen jämfört med de som 
har gavellägenheter.

anpassar varje hus
– Med dator och modern teknik klarar vi 
det bättre nu än när fastighetsskötarna 
förr i tiden fick kämpa med olja och kol. 
Nu ställer vi in datorerna manuellt hus 
för hus för att kunna anpassa inflödet av 
värme i husen beroende på husens ålder 
och isolering. Inget hus är det andra likt, 
fortsätter Peter. 

Det handlar om att mäta temperatu-
ren på rätt sätt i lägenheten. En korrekt 
mätning ska ske mitt i rummet på 1.5 
meters höjd i det som kallas vistelsezonen. 
Många som ringer till Haninge bostäder 

och tycker det är för kallt har ofta lagt en 
termometer i fönstret. Termometern får 
då kalluft från fönstret, och en halvmeter 
lägre ned i rummet där fönsterbrädan 
är placerad, är det dessutom svalare. Att 
mäta på det viset blir alltså fel.

Att hålla temperaturen på rätt nivå är 
viktigt av många skäl, inte bara för kom-
forten. 1 grad fel kostar fem procent av 
budgeten för uppvärmning. Pengar som 
annars kan användas till underhåll av 
lägenheterna. Att ha rätt temperatur är 
inte minst viktigt för miljön, utsläppen och 
koldioxiden. 

– Om vi från Haninge Bostäder och 
hyresgästerna hjälps åt för att hålla vär-
men är mycket vunnet avslutar Peter.

text: donald boström. foto: ewa stackelberg

Värmen inne styrs
av tekniken ute

Temperaturen

Peter Hedlund, drifttekniker på 
Haninge Bostäder kollar att systemet 
ger rätt värme till lägenheterna.
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• En temperaturgivare på husfasadens 
norrsida skickar en signal till en dator 
i undercentralen, som berättar vilken 
utomhustemperatur där är just då.

• Den datorn styrs i sin tur av en 
dator hos Haninge bostäder, och har 
en temperaturkurva inprogramme-
rad för just det huset. 
• Den kurvan säger exempelvis att 
om det är +7 grader utomhus måste 
det skickas ut varmvatten till alla 
element i lägenheterna som håller 
en temperatur på 37.5 grader för att 
lägenheten ska uppnå en rumstem-
peratur på 20 grader.

• informationen skickas till en väx-
elventil i undercentralen som ser 
till att blanda ihop varmt och kallt 
vatten till den exakta temperaturen 
som instruktionen säger.
• Beroende på om det är fjärrvärme 
eller bergvärme tas vattnet från 
tankar i undercentralerna blandas i 
växelventilen och skickas ut till alla 
lägenheter.

Det här kan DU göra för miljön och din 
värme:
• Inga tunga gardiner eller möbler 
mot elementen, luften måste kunna 
cirkulera.
• Om det drar vid fönstren så kontakta 
din Bovärd som får titta på om fönst-
ren behöver nya tätningslister. 
• Stäng porten. Står den öppen för att 
katten ska komma in så kyls hela huset 
ned.
• Tänk på att de kan var 20 grader 
varmt i lägenheten trots att elementet 
är kallt. Många som exempelvis gör 
storkok i köket kan värma upp lägen-
heten så mycket att termostaten på 
elementet slår av och elementet blir 
kallt, vilket är helt riktigt eftersom 
rummet håller 20 grader av matlag-
ningsvärmen.

Så här går det till när ditt hus värms

1

2

3
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Bobladet är Haninge Bostäders tidning för de 
egna hyresgästerna.  
Den trycks på miljövänligt papper i en upplaga av 
2 500 ex.

bobladet
Haninge Bostäder AB
Box 115, 136 22 Haninge
Tel 08-606 89 00, Fax 08-606 91 05
www.haningebostader.se

Nu har ännu en som-
mar passerat och 
höstens vackra färger 
syns sedan en tid i 
lövverken. Vi kanske 
inte kommer att min-
nas just denna som-

mar som den soligaste men det myckna 
regnandet har fört det goda med sig att 
skogarna bok stavligen har varit fyllda av 
svamp. Passa på att gå ut i mossiga gran-
skogar och fyll era korgar med detta sko-
gens guld. Trots början av november så 
finns nog ett och annat kvar att finna. Väl 
hemma igen kanske receptet på baksidan 
kan komma till nytta.
 
Jag vill passa på att nämna lite av allt 
det vi gjort i våra hus hittills under året 
i syfte att förbättra och miljöanpassa. 
Den enskilt klart största posten utgörs 
av vår 10-åriga stam bytesplan. I år stod 
Nynäsvägen 40-44 på tur tillsammans 
med Evabergsvägen och Djurgårdsvägen. 
I skrivande stund har Nynäsvägen fär-
digställts och samtliga badrum har fått 
nya tätskikt, nytt kakel och nytt porslin. 
Evabergsvägen och Djurgårdsvägen kom-
mer att vara helt färdiga före årets slut. 
Därmed har vi stambytt 80 procent av 
vårt äldre bestånd och det återstår endast 
4 hus att renovera. Haninge Bostäder 
är därmed ett av landets allmännyttiga 
bolag som kommit absolut längst med 
dessa mycket viktiga och nödvändiga 
åtgärder vilket vi naturligtvis är mycket 
stolta över. Att kunna lägga pengarna på 
meningsfulla underhållsåtgärder istället 
för att göra dyra akutinsatser i läckande 
badrum eller avloppsledningar känns 
oerhört bra. Tack vare vårt målinriktade 
arbete med stammar och badrum så kom-
mer vi snart att kunna satsa mer resurser 
på andra åtgärder som t.ex fönsterbyten 
och ett utökat invändigt underhåll, dvs 
sådant som både bidrar till en långsiktigt 

lägre energianvändning samt till en trevli-
gare boendemiljö för våra hyresgäster.
 
Vi arbetar även för en långsiktigt hållbar 
miljö genom att byta ut gammal och inef-
fektiv teknisk utrustning mot moderna 
system. Det enskilt största projektet vid 
sidan om stambytena har varit konverte-
ringen i Rosgården från direktverkande 
el till vattenburen värme via bergvärme-
pump. Vårt bolag har även framgång på 
energisidan genom vår, i sammanhanget, 
låga energianvändning sett till nyckeltalet 
Kwh/m². Vi ingår i ett långsiktigt energi-
besparingsprojekt tillsammans med ett 
stort antal allmännyttiga bostadsbolag 
runt om i landet och även här tillhör vi 
gruppen bolag med lägsta elförbrukning.
 
För oss är det viktigt att lyssna och ta 
till oss av era öns kemål och synpunkter 
kring ert boende och vår servicegrad. 
Därför har vi som tradition att några 
gånger under sommaren flytta ut konto-
ret direkt till något av våra bostadsom-
råden. I år hade vi glädjen och nöjet att 
före midsommar besöka Semaforen på 
Vendelsövägen samt under sensommaren 
besöka Rosgården. Jag vill verkligen slå 
ett slag för dessa träffar där ni kan ställa 
vilka frågor som helst och dessutom träffa 
oss mangrant. Alla ni som kom till våra 
träffar denna sommar i syfte att diskutera 
idéer och tankar eller kanske bara för att 
umgås skall ha en stor eloge!
 
Nu har vi en fortsatt vacker höst framför 
oss innan vintermörkret åter brer ut sig 
över vårt avlånga land. Vi lovar att göra 
vårt bästa för att ni skall fortsätta att tri-
vas i era bostadsområ den med oss som 
hyresvärd! Trivs ni så trivs vi!

Bästa hälsningar
Christoph Vejde
VD

Om ni trivs 
så trivs vi!
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större 
underhålls-
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stambyte och ytskiktsreno-
vering av de gamla badrum-
men på Nynäsvägen 40-44, 
Evabergsvägen 2-4 samt 
Djurgårdsvägen 2-4B

energikonverteringen på 
Rosgården har färdigställts enligt 
tidplan och kunde slutbesikti gas 
den 31 augusti.  
Som tidigare meddelats blir det en 
övergång från kall- till varmhyra 
i Rosgården i och med konverte-
ringen.

Utbyggnaden av de elektroniska 
passersystemen har fortsatt 
under året. Folkparken, Örnens 
väg, Evabergsvägen samt 
Djurgårdsvägen har fått dessa 
installerade. 

folkparken har fått 16 nya stu-
dentbostäder. Dessutom har alla 
övriga studentbostäder fått rikti-
ga kök med kyl/frys, spis och ugn. 

nya ventilationsaggregat på 
Södra Jordbrovägen 19-21,23-25,31-
33 samt på Nynäsvägen 40-44.

Komplettering/ ombyggnad av 
lekplatsen på Örnens väg.

nya motorvärmaruttag på 
Rosgården, Dalarövägen samt 
Kulfångsgatan/ Vendelsövägen.

byte av köks- och garderobsluckor 
pågår på Dalarövägen och kom-
mer att vara klart före jul.

rosgården får nya tak över ljus-
gårdarna. De kommer i fortsätt-
ningen att vara isolerade och ger 
därmed ett bättre klimat i entréer 
och trapphus. Klart inom kort.

enligt lag ( 2003:778 ) om skydd mot olyckor, 
får inte cyklar, barnvagnar, och annat som för-
svårar en utrymning, förvaras i trapphuset.

I händelse av brand eller sjuktransporter är 
våra trapphus den huvudsakliga utrymnings-
vägen och får därför inte blockeras.

Detta gäller även mindre föremål som t ex 
mattor, skor, blommor och liknande.

De föremål som vi ser i trapphuset kommer 

vi hädanefter uppmana dig att ta bort genom 
att hänga på ett rött kort.

Om föremålet fortfarande finns kvar efter 24 
timmar, kommer dessa att omhändertas och 
magasineras.

Föremålen kan sedan inom tre månader 
lösas ut för 500 kr, efter kontakt med din 
Bovärd.

en påminnelse beträffande 
föremål i trapphusen:

grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en 
metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. 
Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom 
skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. 
 Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i områ-
det. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att gran-
nar bryr sig om varandra och varandras egendom. Haninge 
Bostäder stödjer tanken på grannsamverkan på frivillighets-
basis i nära samarbete med polisen, och deltar därför tillsam-
mans med  Akelius, Stena Fastigheter, Graflunds samt Newsec 
(Patrizia) i sponsringen av den s k grannstödsbilen.  
 Grannstödsbilen, som bemannas av frivilliga oftast äldre 
personer, har som uppgift att åka runt i våra områden för att 
hjälpa polisen i deras arbete att upptäcka eventuella brott i 
tidiga skeden  samt inte minst att påkalla hjälp i nödsitua-
tioner där människor riskeras bli utsatta för fara eller olycks-
händelse av något slag. Om ni inom era bostadsområden är 
intresserade av att få mer information kring Grannstöd och 
grannsamverkan så är ni välkomna att kontakta närpolisen i 
Handen.

bilburen
grannsamverkan
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– Etableringen av Coca-Cola 
Enterprises i Haninge förhindrade 
att kommunen delades upp i mindre 
delar säger Peter Bodor, kommunika-
tionsdirektör på Coca-Cola Enterprises 
i Haninge. Idag arbetar hundratals 
Haningebor i fabriken. 

Hela Sverige dricker vatten från Haninge
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Det friska källvattnet från Hanveden är det 
viktigaste för det populära innehållet. Men 
här finns också en fungerande infrastruk-
tur och kommunikationer som är ett måste 
för alla anställda som enkelt ska kunna ta 
sig fram och tillbaka mellan hem och jobb. 
Som en av landets 5 största sockerköpare 
kan fabriken till och med få sockret från 
Skåne att köras på tåg ända fram till lag-
ret i Jordbro. Ingen tvekan, Haninge blev 
det givna valet när det begav sig för 14 år 
sedan. 

Efter att det valet gjorts dröjde det inte 
länge innan det stod en anläggning stor 
som elva fotbollsplaner med 600 anställda 
i Haninge, redo att börja producera 1 mil-
jon liter dryck om dagen.

Källvatten
Källvattnet med namnet Bonaqua dricks i 
dag över hela Sverige, medan Coca-Cola, 
Fanta och Sprite tillverkas av det vanliga 
kranvattnet som kommer från Mälaren, 
efter att passerat kolfilter och andra pro-
cesser.

– Coca Colas etablering i kommunen 
stabiliserade hela Haninge kommun som 
vid den tiden var på väg att splittras i 

flera delar säger Peter Bodor, kommuni-
kationsdirektör på Coca-Cola Enterprises i 
Haninge.

I dag omsätter Coca-Cola Enterprises i 
Haninge 3 miljarder kronor om året och 
kommunens största privata företag.

– Vi försöker hitta bra sätt att hjälpa till i 
kommunen säger Peter Bodor. 

– Ett bra exempel är vårt projekt med 
Arbetsförmedlingen där vi tar in prakti-
kanter till fabriken som får prova på olika 
uppgifter. Efter det har flera av dem fått 
fast anställning.

Ett annat exempel är Coca-Colas engage-
mang i den nya ungdomsgården.

– Nu samarbetar vi med ungdomarna för 
att få i ordning på ungdomsgården. Vi hjäl-
per till med allt från att stå där och snickra 
till att köpa material som behövs. Jag stod 
själv där i torsdags och målade fortsätter 
Peter Bodor.

Som Haninges näst största arbetsgivare 
ser framtiden trygg ut. Coca-Cola, Fanta 
och Sprite har i dag 60 procent av den 
svenska marknaden, och ingenting tyder 
på att det kommer att förändras under  
överskådlig tid.

text donald boström foto ewa stackelberg

haninge är den perfekta platsen för en Coca Cola fabrik. här finns 
allt som behövs för att tillverka fanta, sprite och Coca-Cola till hela 
sverige på en och samma plats. 

ägare
Coca-Cola Enterprises i Haninge är ett 
fristående franchise företag, och ägs 
inte av det mer världsberömda Coca-
Cola Company.

Miljö
Fabriken i Haninge använder för-
nyelsebar energi till allt. Målet är 
att ha hundra procent förnyelsebar 
plast. Vattenförbrukning minimeras, 
allt överblivet vatten renas för åter-
användning. Överbliven Coke och 
matrester blir biogas som driver kom-
munens bussar. Alla företagets chauf-
förer har gått på Heavy-Eko körning 
utbildning för att minska bilarnas 
bränsleförbrukning och utsläpp.

hemliga receptet
Bara två personer i hela världen kan 
hela receptet. Coca-Cola i Haninge 
får ett koncentrat, en trög sirap som 
levereras från Irland. Coca-Colas 
bruna färg kommer från bränt socker. 
Det sägs att receptet till Coca-Cola 
är en av världens mest vaktade före-
tagshemligheter och förvaras i ett 
bankvalv i USA. Rykten säger att Coca 
Cola ska ha innehållit kokain. Det 
finns stöd för det bland annat i boken 
Secret Formula. Men enligt boken 
togs de sista resterna av kokain bort 
ur receptet år 1929. Coca Cola skriver 
dock på sin officiella hemsida att 
drycken aldrig innehållit kokain.

historia
Det första Coca-Cola-koncentratet 
(Pemberton’s French Wine Coca) 
tillverkades av apotekaren John 
Pemberton den 8 maj 188 i Atlanta 
USA. 1953 kom drycken till Sverige. 
Fram till dess var coladrycker för-
bjudna i Sverige eftersom de innehöll 
fosforsyra och koffein. Den första 
coladrycken som började säljas i 
Sverige var Cuba Cola, som lanserades 
tre månader innan Coca-Cola kom till 
Sverige.

Vatten oCh 
soCKer fÖr
MiLJoner

Haninge

Bobladet_2_12_LJT_TT.indd   7 2012-11-08   09.20



Kantarellen är utan jämförelse Sveriges populäraste 
svamp. Utsökt god, och inte minst viktigt, lätt att känna 
igen i Haningeskogarna. Kantarellen hittar man nästan i 
hela Sverige i både löv- och barrskog, från juni till sent på 
hösten innan nattfrosten biter in.
 Rätterna som vi kryddar med den väldoftande kanta-
rellen är många. En klassiker är smörstekt kantarelltoast, 
eller varför inte göra den gräddstuvad? Stuvningen är en 
bra matchning till rött vin då stuvningen mjukar upp det 
hela.

Gör så här
Bryn kantarellerna i smör med salt och peppar. Lägg detta 
på smörstekt eller rostat bröd så är en enkel men under-
bar klassiker redo att avnjutas.
Den som vill kan tillsätta lite grädde och potatismjöl och 
göra den till en lättare stuvning som toppar brödet.

Kantarellen, 
skogens guld. 
Klassiska mackan!
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