Innovativa bostäder med ultralåg fjärrvärme på Brunnshög
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Solbjer Bostad talar innovation på Skånes
Innovation Week den 24 maj
Den 23-29 maj håller Region Skåne i Skånes Innovation Week. Under
fredagen erbjuder Lunds kommun guidade turer i Brunnshög, med extra fokus
på innovation i stadsbyggandet. Detta tar Solbjer Bostad fäste på och passar
på att visa upp sitt innovativa bostadsprojekt ”Soluppgången”.
Solbjer Bostad uppför 8 klimatsmarta radhus på Brunnshög i Lund. Projektet
är mycket speciellt med många innovativa lösningar. Hans Utter,
Projektledare för projektet, tycker att deras lösning med ultralåg fjärrvärme är
en av deras mer innovativa lösningar, en lösning han är väldigt glad över.
”-Vi kommer ta tillvara på spillvärmen som kommer från Max IX och ESS,
vilket ger ultralåg fjärrvärme på 45 – 55 grader. Det känns verkligen som
något som ligger i tiden.”
Det som gör Solbjer Bostads projekt unikt säger Hans är att de bygger med
beprövad teknik men att husen samtidigt är väldigt innovativa.
”Utmaningen för vårt projekt är att få marknaden att förstå enkelheten i vår
produkt. Att återanvända värme är väldigt smart, och enkelt. Det ska bara
göras. Vi tror att det kommer pratas om Brunnshög och deras innovativa och
kreativa projekt under många år. Vi är glada över att vara ett av dem det
pratas om.”

Fastighetsbyrån är inte bara Sveriges största mäklare med lång erfarenhet av
att förmedla nyproduktion. Våra lokalkontor är dessutom experter på sina
respektive områden. Vi har unik kunskap om bostadsområdets alla

möjligheter och planer för framtiden. Våra medarbetare i Malmö, Lund,
Trelleborg, Staffanstorp och Lomma är diplomerade och arbetar enbart med
nyproduktion. Vi vill leverera en kvalitativ tjänst och alltid hålla fokus i de
projekt som vi arbetar med.
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