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Skanska fortsätter upprustningen av
Miljonhemmet på Råslätt i Jönköping
Skanska har fått förtroende från Bostads AB VätterHem att i ett
strategiskt partneringavtal fortsätta upprustningen av bostäderna
på Råslätt i Jönköping. Kontraktet omfattar stambyten och
ombyggnad av badrum i cirka 1 200 lägenheter på Råslätt Norr.
Projektet sträcker sig över fyra år.
Strategisk partnering är en samarbetsform som bygger på öppenhet och full
insyn för alla inblandade parter i projektet.
– Jag är mycket glad och stolt över att få fortsätta samarbetet med
VätterHem. Vår tidigare erfarenhet av liknande arbete i 1 200 lägenheter på
Råslätt Syd, där vi har kortat byggtiden i lägenheterna från sex veckor till tre
veckor, är en viktig framgångsfaktor för oss, säger Klas Heed, Distriktschef,
Skanska Sverige.
Arbetet på Råslätt Norr kommer att påbörjas i början av 2012 och beräknas
vara färdigt vid utgången av 2015.
Det angelägna arbetet med att upprusta miljonprogramsområdena har
Skanska valt att kalla Miljonhemmet. Behovet av att renovera fastigheterna
från 60- och 70-talet är stort. Skanska har varit verksamt inom området
länge, i hundratals projekt. Erfarenheterna från miljonprogrammet spänner
över upprustning av lägenheter till omfattande infrastrukturprojekt. Resultatet
är samlat i en gigantisk kunskapsbank – Miljonhemmet.
– I arbetet med Miljonhemmet väger vi in såväl miljö och ekonomi som
sociala faktorer. Vi arbetar tillsammans med uppdragsgivaren för att skapa
en gemensam bild av nuläget och kunna erbjuda en palett av lämpliga
åtgärder. Boendedialog är en central faktor för att skapa involvering och
engagemang i området. Det handlar om att komma fram till långsiktigt
hållbara lösningar, säger Klas Heed.
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Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och
anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har
företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2010 till
cirka 23 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2010 cirka 1 200
nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

