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Index nya plan för hållbar stadsdelsutveckling
Den svenska stadsdelsutvecklaren Index Residence har i många år arbetat med energi- och
klimatfrågor. Nu lanserar man en ny plan med konkreta hållbarhetsmål för bostads- och
stadsdelsutveckling.
Index satsade redan för 15 år sedan på förnyelsebar energi när man investerade i en stor biomassaanläggning,
utanför Toronto i Kanada.
– Vi är sedan länge med hjärtat engagerade inom energiproduktion och har en bred portfölj med intressen inom
både vind, sol och biomassa, säger Bjarne Borg, en av bolagets två grundare.
Engagemanget inom miljöfrågor har bolaget tagit med sig in i alla sina bostadsprojekt i Sverige och USA. Bolaget
utvecklar flera hundra bostäder om året och har ett brett perspektiv på hållbart boende.
– Det handlar både om hur vi producerar våra bostäder klimatsmart och energieffektivt, likväl som hur vi skapar
förutsättningar för ett hållbart och miljömedvetet boende i våra stadsdelar.
– Vårt mål är att uppnå klimatneutralitet 2045 genom att följa tydliga etappmål. Att sätta den här typen av mål
långt fram i tiden är bra för att ordentligt höja ribban, säger Bjarne Borg.
Det viktigaste för Index Residence är att arbeta för en långsiktigt hållbar stadsutveckling och på så sätt bidra till att
uppfylla de globala målen inom Agenda 2030. Vårt fokus är att i framtiden uppnå klimatneutralitet i vår
verksamhet, utveckla sunda energieffektiva byggnader och skapa boenden där människan kan leva hållbart och
att göra det genom en ansvarsfull företagskultur.
– När det gäller skapandet av hållbara boenden, satsar vi på aktiviteter som främjar trygghet, trivsel och
gemenskap, som exempelvis genomtänkta ytor för rekreation och socialt umgänge, säger medgrundaren Fredrik
Alama.
Lösningar som cykel- och bilpooler, prioriteras i utvecklingen av bostäder och stadsdelar, liksom grönområden och
möjligheter till sportutövande.
Den största utmaningen är att bygga klimatsmart, varför nya mål för minskat koldioxidutsläpp kommer ställas för
alla projekt. I den första etappen fram till 2025 ska reduktionen vara 25 procent och minst 50 procent till 2030.
– Vi behöver fasa ut material som har hög klimatpåverkan, öka återbruket i alla projekt och växla till mer förnybart
material, avslutar VD Rickard Haraldsson.
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