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Emrahus AB och Attendo AB i samarbete
för passivhuscertifierade
samhällsfastigheter med start i Gävle
Emrahus AB är ledande i branschen med att bygga småhus i form av
passivhus. Nu går Emrahus ut tillsammans med Attendo AB med den nya
satsningen på passivhuscertifierade samhällsfastigheter i Gävle som i
fortsättning att förändra byggandet i Sverige mot en hållbar framtid. Målet
med dessa energieffektiva fastigheter är att hjälpa kommuner att tänka grönt,
sänka energianvändningen och nå de allt tuffare miljömålen som är att
komma inom byggbranschen.

Först ut i denna nya form av satsning är en serie med funktionella LSSboenden. De kommer finnas i ett eller två plan med vardera sex lägenheter.
Målet med boendet är att stärka individen genom att kunna ge boendestöd
och service i vardagen, ett delmål är att individen ska kunna leva ett
självständigt liv med egna villkor. Planlösningen är utarbetad med individens
självständighet i åtanke och är välplanerad samt effektiv med bland annat
privata ytor, gemensamma ytor och goda personalutrymmen. Passivhus
erbjuder ett betydligt bättre inomhusklimat för boende och personal än vad
konventionella lösningar erbjuder och med den låga driftskostnaden är
passivhus ett utmärkt alternativ.
Robin Berkhuizen, VD, Emrahus AB:
”Det är fantastiskt roligt att få bygga det första svenska LSS-boendet som kommer
att certifieras enligt den tuffare internationella standarden, det är dessutom extra
roligt att det blir det nordligaste passivhuset i Sverige. Våra LSS-boenden är
framtagna i samarbete med vårdgivare med stor erfarenhet inom vården.
Dessutom är passivhus ett hållbart och långsiktigt mycket ekonomiskt fördelaktigt
alternativ, det tjänar alla på.”
Mats Andersson, Mono arkitekter:
”Trots de stränga krav som skall uppfyllas har vi som arkitekter med Emrahus
passivhussystem kunnat jobba ganska obehindrat med gestaltningen av LSSboendet. Vi har haft goda förutsättningar att skapa ett bra boende. Byggnaden är
uppdelad i två klimatzoner, en inre med ett behagligt ”året-runt klimat” och en
yttre som fungerar som sluss mellan ute och inne. Den yttre zonen är väl tilltagen
i yta och fungerar som en veranda, en vinterträdgård eller ett utökat allrum när
temperaturen ute tillåter; ett tillskott till det gängse boendet.”
Samhällsfastigheterna har byggstart november 2013. På bild syns Emrahus
VD, Robin Berkhuizen, med Affärsutvecklare för Attendo AB, Vahid Mir Babaei
på plats i Gävle.
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Emrahus resa började 2006 som en husleverantör med fokus på
energieffektiva och väldesignade kvalitetshus för den Svenska marknaden.

2008 tog Emrahus, som enda husleverantör i Sverige, stolt steget och
lanserade våra Passivhus som typhus. Fyra av Emrahus kataloghus har vunnit
det prestigefyllda design- och miljöpriset Green Dot Awards. År 2010 byggde
Emrahus Sveriges tätaste hus med Villa Atrium i Borlänge, och 2011 kom de
1:a i Energimyndighetens och Passivhuscentrums översikt över
småhusmarknaden gällande värmeförluster genom klimatskalet.
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