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Tips / Metoder

Verktyg.
Therese Rowland, hållbarhetsansvarig på Nyréns, vet hur
man håller ihop hållbarhetsarbetet på kontoret.

en positiv utveckling. Många tar på
sig att undersöka specifika frågor
och teknik vidare och blir specialiserade i frågor såsom solceller, olika material och resurshushållning.

Hur har du förändrat arbetet på
Nyréns?

Hur kommer man se satsningarna i konkreta projekt framöver?

– Jag har bland annat infört
en hållbarhetsplan med mål och
handlingsplan på kontoret som
antas på nytt varje år. Dessutom
har jag skapat metoder och verktyg för arbetet. Jag koordinerar och
förmedlar utbildningar, filmer och
litteratur och ordnar diskussioner.
Alla husarkitekter har dessutom
gått en kurs i miljöbyggnad. ”Hållbarhetsforum” som inleder varje
projekt är viktiga. Då går vi igenom
projektet, diskuterar och skissar.

– Projektet Kista Äng, med studentbostäder och bostadsrätter,
ligger nu i detaljplaneskede. Där
har vi arbetat med att synliggöra
hållbarheten bland annat i en vattenpark och i ett soltorg.

Vilka resultat har du märkt sedan
du började för två år sen?

– Jag ser ett större engagemang
för frågorna, även om det fanns
mycket kunskap här tidigare. Nu
kan vi dra det ännu längre och driva

Vilka är de största utmaningarna
i arbetet?

Så blir du
en bra
hållbarhetsansvarig
Ett äkta engagemang kommer
man långt på.
Du behöver ha en enorm kunskapstörst och vara outtröttlig.
Det är viktigt att förstå hela
branschen, brukarna och samhället för att kunna påverka på
riktigt. Och att vara insatt i hela
projektet.
Våga ta ton och ifrågasätta.
Ibland måste man
sätta käppar
i hjulen.

– Ibland upplever jag en passivitet
i branschen. Jag vill att arbetet ska
ske snabbare och mer innovativt.
Hållbarhetsarbete ska inte behöva
leda till dyrare projekt men ofta är
det ändå ekonomin som bromsar
att testa nya spännande lösningar.
Jag önskar att vi kunde lära oss att
räkna mer långsiktigt i våra affärer
än vad vi gör idag.
Nina Gunne

Therese Rowland är certifierad miljösamordnare och officiell granskare för
miljöbyggnadsprojekt genom Swedish
Green Building Council, SGBC. Hon är
hållbarhetsansvarig på Nyréns på halvtid och dessutom affärschef för området
Boende, kultur och rekreation.

FOTO: JONAS ERIKSSON

Tänk hållbart!

4×

