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HSB Klimattåget fullt av
nyfikna göteborgare,
energifrågan engagerar
många
I den webbundersökning* som HSB Göteborg presenterar uppger nästan var
femte HSB bostadsrättsförening att de gjort allt de rimligen kan för att
fastigheten ska vara så klimateffektiv som möjligt. Hela 65 procent planerar
att göra energiinvesteringar inom de närmast åren. Bara tre procent uppger
att de inte är intresserade av klimatsmarta åtgärder i sin fastighet.
- Det är positivt att så många av föreningarna insett möjligheterna att
kunna få ner sin energiförbrukning samtidigt som de kraftigt kan minska
sina energikostnader. Här finns stora vinster att göra för
bostadsrättsföreningarna, både i energibesparingar och i kronor, säger Lars
Göran Andersson, vd på HSB Göteborg
Miljöfrågan är het, och idag är det göteborgarnas tur att kliva ombord på
HSB Klimattåget som står inne på spår 9 på Centralstationen. Tåget turnerar
genom hela landet och är fyllt av klokkunskap och det allra senaste inom
klimatsmarta åtgärder för att hjälpa bostadsrättsföreningar och allmänheten
att kunna bidra till en bättre miljö.
Bostadssektorn står för 35 procent av landets totala
energiförbrukning, vilket är en alldeles för hög siffra. HSB är en stor
samhällsbyggande aktör och nu vill vi visa att vi tar vårt ansvar för att skapa
energieffektiva bostäder. HSB Klimatåget är en stor gemensam nationell
satsning och vi hoppas att föreningarna och allmänheten tar tillfället i akt,
besöker oss på tåget och får inspiration och verktyg för att göra
energibesparande åtgärder i sina fastigheter och bostäder, säger Lars Göran
Andersson, vd HSB Göteborg.
HSB Klimattåget har hittills gjort tio stop och besökssiffrorna talar för sig

självt. Över 5 000 människor har hittills klivit ombord, fått nya tips och
idéer om klimatsmarta åtgärder, lyssnat till energirika seminarier och haft
möjlighet att träffa klimatexperter över en fika. Imorgon är det Landskronas
tur att hälsa tåget välkommen in på perrongen.
Läs mer om HSB Klimattåget här!
*Under september månad har 60 styrelseledamöter valt att svara på den
enkät som legat ute på webbplatsen styrelsenätet. Här uppgav 65 % att de
planerar att utföra energibesparande åtgärder inom de närmaste tre åren,
16 % att de redan gjort alla energieffektiviserande åtgärder som HSB
Göteborgs energiexperter föreslagit, 3 % uppgav att de inte var intresserade
av att utföra några energiåtgärder och 15 % svarade att de inte vet ännu.
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HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande,
byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan
träffas och trivas.
HSB är Sveriges största bostadskooperation med:
•
•
•
•

ca 650 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.
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