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För första gången i historien bor fler människor 
världen över i städer än på landsbygden. Trots att 
storstaden kräver att varor och energi kommer uti-
från, är den i sig inget hot mot miljön. Välplanerade 
städer kan tvärtom vara en del av lösningen på flera 
miljöproblem. När människor bor nära varandra är 
det möjligt att skapa effektiva lösningar för värme, 
avfall, avlopp och transporter.

Täta, effektiva och hälsosamma stadsmiljöer be-
hövs. Människor har rätt till ren luft och bullerfria, 
gröna miljöer. Malmö har tagit flera steg mot en 
sådan hållbar utveckling. Några exempel finns i 
stadsdelarna Västra hamnen och Augustenborg.

MKB är en del av lösningen. Vårt miljöarbete är 
viktigt, inte minst eftersom cirka 50 000 av Mal-
möborna bor hos oss. I denna broschyr vill vi lyfta 
fram hur vårt miljöarbete ser ut idag. 

MKB – en del av lösningen
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MKB för Malmö – MKB för miljön – 
MKB för ett hållbart byggande och 
boende.

Hållbar utveckling ska prioriteras i vårt miljöarbete 
och MKB Fastighets AB ska vara en stark aktör i 
samhällsbyggnadssektorn.

· MKB ska i sin roll som Malmös största 
 bostadsbolag verka för en grön, hållbar 
 och tät stadsutveckling – i vår nyproduk- 
 tion, affärsutveckling och i vårt befintliga  
 fastighetsbestånd. 

· Vi ska erbjuda våra kunder lägenheter   
 med god inomhusmiljö och låg negativ   
 påverkan på klimat, hälsa och miljö. 
 Vi ska erbjuda ett boende där vi ger våra  
 kunder förutsättningar och inspiration   
 att själva ta ansvar och göra hållbara val.

· Vi ska ha en basnivå för vårt miljöarbete  
 som utgår från lagkrav och kraven från   
 vår ägare, Malmö stad. Vår ambitions-  
 nivå ska utgå ifrån det strategiskt bästa   

 på lång sikt utifrån ekologisk, ekono-
 misk och social hållbarhet. Vi anser 
 att ett målinriktat miljöarbete är en 
 förutsättning för affärsmässighet. 

·  Vi ska sträva efter att vara branschledande
  i arbetet med energieffektivisering och   
 fastighetsnära källsortering samt i 
 arbetet med rena, gröna stadsmiljöer. 

·  Vi ska fortsätta att utveckla och förbättra 
 arbetet med: produktval, förnybara 
 energislag, transporter, förebyggande 
 av förorening och kvalitetssäkrad 
 inomhusmiljö. 

· Vi ska alla arbeta för att minimera 
 förluster och spill i våra arbetsprocesser. 
 Vi ska vara öppna för nya idéer och vi   
 ska ha miljö i åtanke i alla vardagliga   
 beslut. Vi ska tillgodose våra kunders   
 förväntningar på ett ansvarsfullt miljö-  
 arbete och själva vara en god förebild.   
 Alla medarbetare har ett ansvar för att   
 policyn följs.

Miljöpolicy
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Varje svensk slänger mer än ett halvt ton hushållsav-
fall per år. MKB vill minska denna mängd och bli 
branschledande på källsortering. Därför har mer än 
80 procent av våra kunder tillgång till källsortering 
i vår egen regi. Målet är att göra källsortering till en 
vardagsrutin.

Soporna är en värdefull resurs – om de tas tillvara. 
Att källsortera och återvinna avfall är bra för kli-
matet. Det behöver inte vara krångligt, tidsödande 
eller illaluktande. 

Inom bostadssektorn är det inte bara hushållens 
restavfall som kräver bra lösningar. Tidningar och 
förpackningar, grovavfall, farligt avfall och elektro-
nik måste också tas om hand säkert och effektivt. 

MKB:s kontor sorterar sitt avfall och vid byggpro-
jekt och rivning arbetar vi för att nå största möjliga 
återanvändning och materialåtervinning. 

Tidnings- och förpackningsinsamling

Producenterna har ansvar för att samla in och åter-
vinna förpackningar. Vi anser att återvinningssta-
tioner måste vara lättillgängliga för att få en hög 
insamlingsgrad med god kvalitet. 

Målet är att samtliga boendekunder ska erbjudas  
fastighetsnära källsorteringsmöjligheter, antingen   
i vår egen regi eller i producenternas. 

Grovavfall

Arbetet med nedskräpning och grovsopor är tidsö-
dande, kostsamt och svårt. Alla kunder har möj-
lighet att lämna sitt grovavfall vid kommunens 
återvinningscentraler. I de flesta bostadsområden 
erbjuder MKB även regelbundet återvinnings-
containrar så att boendekunder kan lämna gamla 

möbler, metallskrot, elektronik och andra grovso-
por. Dessutom finns det en byteshörna där saker 
kan byta ägare och återanvändas. 

Farligt avfall

Farligt avfall kan lämnas på kommunens miljösta-
tioner. Inom MKB samlas det även framgångsrikt 
in i miljöhus på Augustenborg.

Matavfall

I flera fastigheter erbjuds matavfallsinsamling. 
Matavfallet rötas och blir biogas. Vi samarbetar 
med kommunen för att utöka insamlingen så att 
fler kunder får möjlighet att sortera ut sitt mat-
avfall. 

Ständiga förbättringar

Inom MKB arbetar vi ständigt för att ge våra kun-
der goda skäl till att källsortera. Vi arbetar även med 
att förbättra avfallshanteringen och hitta lösningar 
som passar varje enskilt bostadsområde. Några 
exempel är Herrgården och Ekostaden Augusten-
borg. På Herrgården finns underjordiska behållare 
för avfall. I Ekostaden Augustenborg går intäkter 
från försäljning av utsorterat material tillbaka till 
bostadsområdet och blir ekonomiskt märkbart    
för dem som sorterar. Projektet visar även avfalls-
flödena inom ett område och resultatet av olika 
informationssatsningar. Goda erfarenheter inom 
projektet sprids därefter till MKB:s övriga bostads-
områden.

Sopor är en 
värdefull resurs

· AvFA l l  ·

Återvinningens historia:

1975- 
Batteriinsamling 
påbörjas i Sverige.

1994-	
Producentansvar 
för att återvinna 
förpackningar 
införs.

1998-	
MKB:s första miljöhus 
med källsortering 
byggs på Örtagård.

1998-	
Förbud i Miljöbalken 
mot att deponera 
plast och övrigt 
organiskt avfall.

2000-
Komposter på 
Augustenborg.

2007-
Matavfallsinsamling 
till biogas påbörjas i 
pilotområden av MKB.

2007-	
Matfetter samlas 
in på Örtagård 
och Törnrosen.

Ett viktigt verktyg inom avfallsplanering 

i Sverige liksom i resten av EU är den så kallade 

avfallshierarkin. Modellen anger vilka åtgärder 

och metoder som ska prioriteras och vilka som 

ska undvikas.

Avfallshierarkin:
FräMjA

Förhindra att avfall 
uppkommer

Återanvända 

Materialåtervinna 

Förbränna och utnyttja energin 

Deponera

MoTverKA
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2008-
Farligt avfall 
samlas in från 
kunder till MKB 
på Augustenborg.

2008-	
Separat insamling 
av mjukplastför-
packningar.

2008/2009-
MKB instal-
lerar sin första 
underjordiska 
behållare.

vISSTe DU ATT...

·  Inom MKB:s områden samlas det in om  

 kring 200 kg återvinningsmaterial  
 per lägenhet och år. 

·  Materialåtervinning är bra för klimatet.   

 Varje år sparas cirka 4400 ton koldioxid  

 in genom kundernas källsortering.

·  MKB:s kunder samlar årligen in papper   

 som motsvarar 31 514 träd.

·  MKB:s kunder samlar årligen in plast 

 som motsvarar tillverkningen av nästan  

 11 miljoner blomkrukor.  
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Vårt breda energiarbete har medfört att vi redan nått 
EU:s klimatmål – att utsläppen av växthusgaser ska 
minska med minst 20 procent från 1990 till 2020. 
Idag köper MKB bara el från vindkraft och har invigt 
sin första solcellsanläggning.

MKB:s arbete med energieffektivisering inled-
des 1993 och är numera en del i driften av fastig-
heterna. Sedan 1993 har fastighetsbeståndet ökat 
med cirka 30 procent. Trots detta använder MKB 
idag lika mycket värme totalt som 1993. Använd-
ningen av värme i kilowattimmar per kvadratmeter 
har därmed minskat med cirka 25 procent. Vi har 
redan nu nått EU:s klimatmål för växthusgaser så 
som koldioxid.  

vi klarar 2020 års 
mål redan nu

· K lI M AT  o ch e n e r G I  ·

Sedan 1993 har MKB:s fastighetsbestånd ökat 
med cirka 30 procent. (*Prognos för 2009)
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Fastighetsel

Värmeanvändning
normalkorrigerad

energianvändning

Åtgärder

Den bästa kilowattimmen är den som inte används. 
Målet för energiarbetet är att minska företagets 
klimatpåverkan genom att få husen att fungera op-
timalt. De enkla åtgärder för energieffektivisering 
som genomförts har haft karaktären av underhåll. 
För att fördela värmen har värmesystemen injus-
terats, och fastighetsdatorer används för att hålla 
rätt temperatur. Användningen av varmvatten har 
minskats genom enkla sparåtgärder. För att minska 
förbrukningen av fastighetsel gäller att konsekvent 
välja elsnåla produkter, och att styra belysning och 
fläktar efter behovet.

Uppvärmning till 21 grader

Två tredjedelar av värmen går till uppvärmning av 
husen. Målet är att det under vinterhalvåret ska vara 
21 grader inomhus som medelvärde över dygnet. 
Detta mål är en avvägning mellan komfort, eko-
nomi och miljö. Att öka temperaturen med en grad 

skulle ge en ökad energianvändning och 
miljöbelastning på närmare sju procent. 

varmvattenanvändning

En tredjedel av all värme används för att 
värma varmvatten. Idag är alla MKB:s 

lägenheter uthyrda till skillnad från 1993 och det 
bor fler människor per lägenhet. Beståndet har även 
ökat med 30 procent. Trots detta har ökningen av 
vattenanvändningen kunnat begränsas till cirka 15 
procent. Vattensparprojekten och vattensnåla in-
stallationer har i hög grad bidragit till den minsk-
ade användningen av värme. 

MKB:s vattenanvändning är trots goda sparresultat 
hög jämfört med övriga landet, sannolikt på grund 
av boendetätheten. Planer finns på att mer aktivt 
jobba med hyresgästernas beteende genom infor-
mation. För att nå spareffekter på 20 till 30 procent 
krävs dock varmvattenmätare i lägenheterna och 
att kunden debiteras separat för sin användning, till 
skillnad från idag då detta betalas genom hyran.  

Idag installeras varmvattenmätare i all nyproduk-
tion och vid stambyte. Syftet är initialt enbart att 
mäta, dels för att testa teknik och informationssys-
tem, dels för att bygga upp kunskap om vattenan-
vändningen och konsekvenserna för den enskilde 
kunden.
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Positiv trend för fastighetselen

Elkostnaderna var 1993 mycket blygsamma jäm-
fört med värme och vatten. Åtgärderna då riktades 
på användningen av värme. Efter flera år med en 
jämn elanvändning har vi nu tre år i följd sett en 
konstant minskning med cirka två procent varje år 
efter en satsning på eleffektivisering.  

Parallellt med effektiviseringen bedrivs projekt   
med egen småskalig elproduktion. Vår första                            
solcellsanläggningen togs i drift 2008 på Gullviks-
borg. Genom att all el som MKB köper in produ-
ceras av vindkraft blir miljöeffekterna av elanvänd-
ningen mycket begränsade.

Ständiga förbättringar

Att effektivisera för att minska vår klimatpåverkan 
är en pågående process. Inom nyproduktion är 
dessa frågor centrala. 

I våra befintliga fastigheter närmar vi oss den punkt 
då fastigheterna fungerar optimalt, och potentia-
len för ytterligare effektivisering är troligen fem till 
tio procent. Att ytterligare minska användningen 
av värme kräver i princip nya hus. En halverad en-
ergianvändning kräver omfattande förbättringar 
av klimatskärmen, exempelvis tilläggsisolering av 
ytterväggar och vindar, samt energisnåla fönster.     

Det krävs också nya ventilationssystem med vär-
meåtervinning, samt individuell mätning och de-
bitering av varmvattenanvändningen. Sedan 2004 
beräknar vi koldioxidutsläppen enligt GHG-pro-
tokollet, Greenhouse Gas Protocol, och redovisar 
dem offentligt i vår årsredovisning. På sikt hoppas 
vi kunna utveckla beräkningsarbetet till att omfatta 
även indirekta  utsläpp från till exempel 
materialanvändning och 
entreprenörer.

vISSTe DU ATT...

·  Varje svensk släpper ut drygt 

 10 ton koldioxid per år. 

·  En MKB-lägenhet ger i snitt upphov 

 till 1,2 ton koldioxidutsläpp per år. 

·  Uppvärmningen av MKB:s fastigheter   

 sker till 98,5 procent med fjärr-

 värme, till 1 procent med gas och   

 till 0,5 procent med el. 

·  I MKB:s årsredovisning som publiceras 

 på www.mkbfastighet.se finns 

 aktuella nyckeltal och mer information   

 om bolaget. 

10ton
koldioxid
per svensk

Koldioxidutsläpp relativt källa 2009*

Värme och 
varmvatten 

99%

Fastighetsel

0%

Transporter

1%

*Prognos för 2009
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·  e n  G o D  I n o M h US M I l j ö  ·
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FAKTA

Detta mäter MKB Fastighets AB genom MIBB 
InvenTerInGSoMrÅDen: rIKTvärDen:

Inomhustemperatur + 21 grader som dygnsmedeltemperatur

Fukt i material Fuktindikation i golv, vägg och tak

Luftfuktighet Daggpunkt i relation till ytterväggstemperatur

Varmvatten + 50–65 grader

Ventilation 0,5 rumsvolymer per timme

Byggmaterialsstrålning 0,3 µSv/h

Våra kunder ska vara säkra på att ha god ventilation,         
lagom vatten- och rumstemperatur, säker strålningsmiljö 
och fuktfria hem. För att kunna garantera en god inom-
husmiljö pågår en översyn av MKB:s lägenheter. 

Det dagliga arbetet för en god inomhusmiljö sköts av 
vår personal inom förvaltningen. Husvärdar och kund-
värdar utbildas löpande i dessa frågor. Utöver detta an-
vänder vi en metod som kallas MIBB, vilket betyder mil-
jöinventering av inomhusmiljö i befintlig bebyggelse. 

Metoden har utarbetats av Hyresgästföreningen, Sabo, 
Sveriges fastighetsägareförbund, HSB och Riksbyggen. 

Besiktning ger kunskap

Vår miljöinventering börjar med en enkät till kunderna. 
I den ställs frågor om lägenheternas värmekomfort, 
luftkvalitet, fukt, mögel och ljus- och ljudförhållanden. 
Lägenheter besiktigas sedan med utgångspunkt från en-
kätsvaren.  

Målet är att besiktiga tillräckligt många lägenheter för 
att se gemensamma problem. Besiktningen ger oss kun-
skap om riskkonstruktioner i fastigheten. 

Då brister har åtgärdats – eller en handlingsplan är    
upprättad – får fastigheten ett certifikat. Det visar att   
lägenheterna har en godkänd inomhusmiljö.

Personliga besök  

Samarbetet med kunden är det som gör MIBB till en 
unik inventeringsmetod. Att få ett personligt besök av 
en MIBB-tekniker innebär ofta mer än att lägenheten 
inventeras. 

Kunden får tillfälle att diskutera sin inomhusmiljö med 
teknikern. Exempelvis förklaras hur ventilationen fung-
erar och hur man själv kan påverka sin inomhusmiljö.
Detta ökar förståelsen och kunskapen hos våra kunder.  

Ständiga förbättringar

Fastigheter inventeras löpande under höst- och vinter-
månaderna. Förhoppningen är att inventeringen ska 
vara genomförd i alla fastigheter inom en sjuårsperiod.
Kontroll av lägenheternas inomhusmiljö fortsätter även 
efter certifiering.

översyn för komfort 
och kvalitet

vISSTe DU ATT...

·  MKB äger och förvaltar över 22 000 

 lägenheter och 1 000 lokaler. 

·  MKB äger och förvaltar över 

 1 507 000 m2 bostadsyta och 

 över 160 000 m2 lokalyta. 
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Miljödialog ger resultat

· KU n D e n I  ce nTr U M  ·  

Engagemang och dialog mellan oss och våra kunder med-
för positiva förändringar i hela bostadsområden. Det finns 
många exempel på det. 

Arbetet för en bättre miljö pågår dagligen i våra bostads-
områden. I stora och små val försöker vi inom MKB att 
agera miljöriktigt. I våra fastigheter bor cirka 50 000 
malmöbor. Tillsammans har vi större möjlighet att 
åstadkomma förändringar.  

MKB kan förbättra de fysiska förutsättningarna och 
därmed ge våra kunder möjlighet att leva mer miljövän-
ligt. I den totala miljöpåverkan spelar också kundernas 
levnadssätt stor roll. Genom att föra en dialog om vilka 
personliga miljöval våra kunder kan göra ökar kunska-
perna och engagemanget – och därmed effekten av vårt 
gemensamma miljöarbete. 

1
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vISSTe DU ATT...

·  MKB bildades 1946, två år senare 

 påbörjades det första byggprojektet 

 Augustenborg. 

50 000
hos MKB bor det cirka

malmöbor.

1. Ekostadensdag på Augustenborg, 
2. Goda grannar, 3. Miljöfest på Nydala, 
4. Kaninhotellet, 5. Miljövärdar på 
Herrgården, 6. Självförvaltning 
på Holma

6

5

4

3

2
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Material och produkter ska ha lång livslängd, tåla slitage, 
inte kräva miljöstörande underhåll och inte innehålla far-
liga ämnen. Då är de hållbara i en långsiktig fastighets-
förvaltning.
 
MKB:s miljökrav för produkt- och materialval utgår  
från Kemikalieinspektionens kriterier för farliga och 
allvarliga egenskaper hos ämnen, enligt Prioriterings-
guiden, Prio och Basta. Basta är ett system där bygg-
branschen gått samman om avveckling av särskilt farliga 
ämnen. Basta består av en databas där tillverkare kan 
registrera de produkter som når upp till krav baserade 
på Prio. 

MKB:s miljökrav ställs på samtliga produkter som vi 
köper in och de våra entreprenörer använder – allt från 
golv, färg och kakel till låsolja och silikonfog. Att hitta de 
bästa miljöalternativen är ett arbete som ständigt pågår.

 
Fastigheten

I äldre fastigheter finns inbyggda material och ämnen, 
som när byggnaderna uppfördes inte betraktades som 
farliga. Med dagens erfarenheter har några av dem visat 
sig vara skadliga för miljön. 

Dessa ämnen är sällan en risk så länge de sitter i byggna-
den, men ska tas om hand vid rivning och ombyggna-
tion för att inte spridas i naturen. 

Hanteringen av en del ämnen är styrd i lagen, där det 
finns krav på exempelvis inventering och sanering innan 
produkterna är uttjänta. Inom MKB arbetar vi aktivt 
med dessa frågor i våra bygg- och rivningsprocesser.

PcB – slutsanerat 2011

Användning av de miljöfarliga polyklorerade bifeny-
lerna, PCB, förbjöds i Sverige 1972. Ämnena förekom-
mer bland annat i fogar i byggnader och kan spridas 
därifrån till naturen. 

Inom MKB:s fastighetsbestånd förekommer PCB i de 
flesta byggnader uppförda mellan 1956 och 1973. PCB-

sanering pågår och ska vara klar under 

sommaren 2011.

Ständiga förbättringar

MKB:s miljökrav gäller både internt och 
vid upphandlingar. Det är en omfattande 
process att se till att det fungerar i alla led 

vid upphandlingar. Vi koncentrerar oss på att utveckla 
och förbättra rutiner för denna hantering, till exempel 
när det gäller kraven för 
nyproduktion. 

·  hÅ l l BA r A Pr o D U K Te r o ch M ATe r IA l  ·

lång livslängd 
utan farliga ämnen

vISSTe DU ATT...

·  2010 har MKB fem nybyggnations-

 projekt under uppförande och två av   

 dessa kommer färdigställas under året.  

 För mer information om nybyggnation   

 se www.mkbfastighet.se
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Grönska är viktigt för välbefinnandet och hälsan.  
Inte minst i staden och nära sin bostad. Att sköta och 
förvalta denna utemiljö på ett hållbart sätt är för oss 
på MKB en viktig miljöåtgärd.

Bostadsgårdarna i Sverige är till ytan lika stora som all 
parkmark. Det finns alltså en enorm potential inom våra 
bostadsområden. 

Utemiljön är betydelsefull för trivseln inom ett bo-
stadsområde. Många MKB-gårdar runt om i Malmö 
är gröna oaser under sommarhalvåret. Gräsmattor,                                  
lekplatser för barnen, bersåer, boulebanor och plan-
teringar höjer trivseln. MKB vill arbeta vidare för att 
främja en grön, tät stad.

ett träd ersätts med två

Vi arbetar för att bevara en grönskande gårdsmiljö ge-
nom att undvika att såga ner träd. I vissa fall är det dock 
befogat att ta bort träd. Varje nedtaget träd ska ersättas 
med två nya inom området. 

Utan gift och salt

För att främja en giftfri miljö är det inom MKB:s bo-
stadsområden förbjudet att använda ogräsbekämpnings-
medel.

Växter och träds tillväxt påverkas negativt av saltan-
vändning. Salt kan även ge korrosion på ledningar och 
vatteninstallationer. Vi har därför begränsat saltanvänd-
ningen under vintersäsongen.

Ständiga förbättringar

MKB vill att bostadsgårdarna ska vara trygga, tillgäng-
liga, rena och välbesökta. Vi vill också skapa miljöer som 
främjar den biologiska mångfalden inom stadsmiljön.  

I bostadsområdet Kroksbäck har vi byggt vår första na-
turlekpark med kullar, stockar och ängsmiljö. Kullarna 
byggdes tillsammans med Naturskolan och skolklasser 
från Kroksbäcksskolan. Resultatet blev en mer fantasi-
full utemiljö för både barn och vuxna, och nu trivs också 
djur och växter bättre där. 

·  UTe M I l j ö n –  e T T  A n D r A vA r DAGS r U M ·

Grönska för 
trivsel och hälsa
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vISSTe DU ATT...

·  MKB har bostäder och lokaler över 

 hela Malmö, från city till ytterområden.
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MKB finns nära kund-
erna i Malmö, så behovet 

av interna transporter är 
relativt litet. Våra transporter sker i ökad 

utsträckning med cykel, gasbilar och tåg. 

Tjänstecyklar prioriteras på MKB. Det finns en 
tjänstecykel för var tredje anställd, och de används 
flitigt. 

Successivt miljöanpassar vi vår lilla fordons-
flotta genom att välja miljöfordon vid alla byten 
och nyinköp. Fordonen består huvudsakligen av  
skåpbilar. Gasbilar prioriteras när det är möjligt. 
Idag är omkring 30 procent av våra fordon miljö-                    
fordon.  Även de mindre fordon som finns i en del 
områden har börjat bytas. Här prioriteras tyst-     
gående elbilar. Anställda som kör mycket bil har 
utbildats i ecodriving.

Våra medarbetare väljer tåget före flyget vid tjänste-
resor. 70 procent av alla inrikesresor sker med tåg. 

Ständiga förbättringar

Våra entreprenörers transporter är fler än våra egna, 
men i många fall svårare att påverka. Genom att ex-
empelvis styra hur entreprenörernas arbete avropas 
försöker vi minska även deras transporter. 

vi väljer cyklar, 
gasbilar och tåg

· Tr A nS P o r Te r ·

vISSTe DU ATT...

·  10 kg matavfall ger biogas för en mils   

 bilkörning.

·  Att köra 225 mil i en bil som drar 1 liter  

 bensin per mil ger ett utsläpp på cirka   

 0,5 ton koldioxid.

·  En flygresa tur och retur till Thailand   

 ger ett utsläpp på cirka 1,1 ton   

 koldioxid per person.
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Ekostaden Augustenborg har blivit ett välkänt begrepp 
inom hållbar stadsutveckling. Hit kommer besökare från 
hela världen. De får se ett vanligt bostadsområde från 
1950-talet, där ekologiska lösningar har varit drivande i 
ett större förändringsarbete. 

Ekostaden Augustenborg föddes som ett samarbetspro-
jekt mellan MKB och Malmö stad. Med ekologins hjälp 
tog vi ett helhetsgrepp för att höja statusen på ett allt mer 
bortglömt bostadsområde. 

Sedan projektets start 1998 vidareutvecklar MKB 
grundidén om ett bostadsområde som är socialt, ekono-
miskt och ekologiskt hållbart. Detta är vårt spjutspets-
område när det gäller miljövänliga alternativ. Här testar 
vi lösningar för ett hållbart boende, som sedan kan spri-
das till våra andra områden.  

Den kanske mest iögonfallande förändringen är att dag-
vatten samlas i kanaler och dammar runt hela området. 
Omkring 90 procent av allt dagvatten lämnar aldrig   
Augustenborg utan avdunstar eller infiltreras i området. 
Fler träd- och blomsterarter, nya sittplatser och grill-
möjligheter har skapat en tilltalande livsmiljö och natur-
liga mötesplatser för våra kunder – en oas i staden.  
 
Gröna tak

Intill bostadshusen, på kommunens mark, finns en bo-
tanisk takträdgård som sprider kunskap och inspiration 
kring gröna tak. Även inom bostadsområdet finns gröna 
tak. Ett exempel är en samlingslokal för seniorer, som 
byggdes på ett svart garagetak. Idag är detta ett grönt tak 
som ger närliggande höghus en utsikt som skiftar i färg 
med årstiderna.  

På kommunens mark finns också en demonstrationsan-
läggning med solceller och solfångare, och på Augusten-
borgskolan ett vindkraftverk. 

Matavfall sorteras

Vi utvecklar nya lösningar för att källsorteringen ska 
förbättras och bli komplett. På Augustenborg kan man 
idag, förutom de vanliga förpackningarna, också sortera 
farligt avfall, elektronik samt matavfall. Detta var det 
första stora bostadsområdet i Malmö med sortering av 
matavfall. 

Att erbjuda insamling av elavfall i miljöhusen har gett 
ett stort gensvar från våra kunder. Under de första åtta 
månaderna samlades nästan 3,3 ton gamla tv-apparater 
och annan elektronik in.  

Den senaste nyheten är att trappstädningen upphandlats 
med nya miljökrav, där användningen av städkemikalier 
begränsas och kontrolleras noga för att ge en effektiv och 
miljövänlig städning. 

Ständiga förbättringar

Sedan förändringen till en ekostad inleddes har vi arbe-
tat med att engagera och uppmuntra kunderna. Deras 
idéer har utformat källsorteringssystemet och skapat un-
derlag till en del av ombyggnaden av utemiljön. Många 
goda idéer har kläckts och Malmös första bilpool var en 
av dem som förverkligades. 

Vi värdesätter samarbetet med våra kunder högt och ar-
betar vidare med ekostaden ur ett beteendeperspektiv. 
Tillsammans med kunderna vill vi hitta sätt att minska 
vår miljöpåverkan.

·  e KoS TA D e n AU G US Te n B o r G  ·

en drivkraft för förändringar
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·  Det varje år kommer tusentals 

 besökare för att titta på Ekostaden 

 Augustenborg.

·  Besökare har kommit så långt bort

 ifrån som USA, Kina, Nya Zeeland,   

 Jordanien, Chile, Kanada, Ryssland 

 och Kenya.

 

vISSTe DU ATT...
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MKB Fastighets AB

Box 50405, 202 14 Malmö

Tel 040-313 300

www.mkbfastighet.se


