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Dronning Silvia og IKEA går sammen om nye, målrettede ældreboliger 
 
Svenske dronning Silvia er gået sammen med Ikea i et projekt om at skabe flere ældreboliger, der specifikt retter 
sig mod demenspatienter. SilviaBo, som projektet kaldes, har fået sit navn, fordi dronningen er partner og 
medlem af bestyrelsen i firmaet BoKlok, der består af byggefirmaet Skanska og IKEA, som skal opføre projektet. 
”Omkostninger til pleje af ældre eksploderer. Det er meget billigere for samfundet at give dem pleje og hjælp i 
hjemmet. Vi ser også et voksende problem med, at de kommer på institutioner, hvor de ikke ønsker at være”, 
fortæller administrerende direktør for BoKlok, Jonas Spangenberg. 
Kilde: www.magasinetpleje.dk, 14. august, af Christine Højer Rytter. 
 
Nye seniorbofælleskaber i Odense Kommune med to samarbejdspartnere  
 
Pensionsselskabet PFA er i fuld gang med to forskellige samarbejder: Henholdsvis med Odense Boligselskab om 
40 nye boliger og med det almene boligselskab om 46 boliger. De to byggeprojekter kommer til at have et 
fælleshus sammen og dele viceværtfunktionen, fordi byggerierne er placeret så tæt på hinanden. Arealet for 
hver enkelt bolig i samarbejdet med Odense Boligselskab lander på ca. 75 kvadratmeter.     
Kilde: www.magasinetpleje.dk, 8. august, af Redaktionen/bda 
 
 

(Nyhederne leveres af Retriever Danmark) 
 
 

 
Klimaanlæg bestod test 
   
Nye Nord, det nye, store hospitalsbyggeri ved Regionshospitalet Horsens, er født med et moderne klimaanlæg, 
og med sidste uges høje temperaturer var der rig lejlighed til at afprøve anlægget i virkeligheden. Meldingen er, 
at anlægget bestod. “Anlægget virker. Der er 21-22 grader på stuerne og personalekontorerne,” siger projektchef 
Søren Schousboe, som fortæller, at hele højhuset snart får samme anlæg: “I takt med, at etagerne bliver 
renoveret, kommer der også nye nedkølingsanlæg på alle etager.”  
Kilde: Horsens Folkeblad, side 2, 28. juli 2019 af Mette Graugaard. 
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Nyt Bispebjerg Hospital har taget Danmarks største ATES-anlæg i brug 
 
Danmarks største ATES-løsning på Nyt Bispebjerg Hospital lagrer varme og kulde i undergrunden under 
hospitalet. Koldt vand hentes så op, når det skal nedkøles, som sendes retur, opbevares og genanvendes, når 
man skal opvarme om vinteren. ”Det nye anlæg ser jeg som hjertet i det kommende supersygehus, hvor 
driftssikkerhed er et absolut krav,” fortæller maskinmester Kasper Allerup Petersen, der har været ansat seks år 
på Bispebjerg Hospital. 
Kilde: www.mmf.dk (Maskinmestrenes Forening), 12. august af Sarah Bregnhøj. 
 
Fjernkøling skal varme boliger op i Aarhus 
  
Aalborg Kommune vil bruge overskudsvarme fra kølingen af nyt sygehus til at varme boliger op med. "Det giver 
ufattelig god mening, for når man skal køle noget ned, så kommer det til at afgive noget varme. Det er ligesom 
et køleskab. Der er der også varmere udenpå, end inde i det. Det er den varme, som vi vil hive ud og udnytte til 
at varme huse op med. Det er så bæredygtigt, som det kan være," siger miljø- og energirådmand Lasse P. N. 
Olsen (EL).  
Kilde: Nordjyske Stiftstidende Aalborg, side 8, 1. august 2019 af Jesper Schouenborg. 
 
Fokus på arbejdsmiljø ved sygehusbyggeri 
 
"Vi kiggede hinanden i øjnene og aftalte, at ingen måtte gå ned med stress," siger Hanne Lauridsen, 
arbejdsmiljøkoordinator hos NIRAS og en del af byggeledelsen på projektet Nyt Aalborg Universitets Hospital. 
Byggeriet af det nye supersygehus har været i gang i fire år og på trods af, at der er tale om et 170.000 
kvadratmeter stort byggeprojekt med stramme deadlines og budgetter er der ingen tilfælde af stress hos 
medarbejderne – et mål der har været i fokus hos byggeledelsen fra starten.  
Kilde: www.localeyes.dk, 30. juli 2019 af red. 
 

 
  
 
 
 


