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Vlajroparken i Stockholm. Fijrsta flerbostadshusomridet med
miljiivarudeklarerade liigenheter uppftirt med hiinsyn tiil ett sund-
are och mera miljdanpassat boende med kretsloppet som fiirtecken.

JM tog viren 1994 som f6Fta byggf6retag i
Europa ftam en Miljiipolicy. Den har redan
satt sin prigel pA hela vir byggverkarnhet och
anger nu kompassrikningen. Miljilpolicyn an-
ger siledes hur vi skall bygga bide sundarc
och mera miljtianpassat. Milj6n ar en inte en
staldardfriga utan en kvalitetsfi{ga. Det inne-
bir an milj<ifr.Agoma idag Ar eo naturlig pus-
selbit i lM's kvalitetesutveckling. Derfijr har
en vasenrligl mAl varit att visa aE det eveD gir
att bygga milj6anpassade flerbostadshus och
inte enban eofamiljshus, ulan att byggkostna-
dema dfufdr behdver 6ka. Bostadsornredet
MajroparkeD i Cubbargen iir ett exempel pa
deEa. Melet med Majrcparken har ockse vant
aft visa upp ett bostadsoruide diir milj6aspek-
ten vinder sig till alla och ej till etr speciell
kategori grupp av miirudskor.

I Majroparken bar kravspecifikationer f6r in-
k6p av milj6anpassade sunda material, eleffek-
tiva installationer och beholsst)d ventilaiiol
tagits fram. Varj€ bostadskonsument som flyt-
tar in fer en milj6varudeklarerad lSgenhet dir
ingiende material redovisas pi ett likanAt sett
som fdr livsmedel. Gmnskningen ir ud6rd av
bl a Hkare och kemister vid Yrkesmedicinska
kliniken vid regionsjukhuset i 6rebro, och iir
baserad pi i dag knnda kunskap€r. Majropa.-
ken A. ett av de liirsta projekten i Europa som
pe detta satt ger alla boe[de en milj6varudek-
laration av sin ldgenhet. Dellarationema finns
under flik - Milj6vanrdeklarationer.

Majroparken ir ett pilotprojelc som b6r bli
vigledande f6r milj6anpassad bostadsproduk-
tior. Mel€t f6r Majroparken ir atr fi 100%
n6jda boende gerom an med bep.6vad telqrik
Astadkomma sunda och resursbesparande l6s-
ringar. T ex har enbart homogena furugolv an-
viints i alla !um, med undantag av badlums-
gotv d:ir klinker atrv?hds och i wc samt f6mid
diir linoleum anviinds. Muerial och fiirger iir
orisorgsfullt valda med hnnsyn till milj6n.

Husets ytte iiggar iif velisolerade. Veltilatio-
nen ir behovsanpassad - allt fdr att hushella
med bide virmeenergi och el, Vendlarionen iir
dessutom utformad med h;insyn till miinniskor
med allergiska och astmatiska b€sv:ir. H:insyn
har tagits till an f6rebygga eventuella elaller-
gier, bl a femledarsystem har installerats.
Effekthushillning av el har ocki ingitt i pro-
jektet Installationer av fastighetens fliiktar och
pumpar 6r dirf6r valda med stor omsorg. Hus-
hillens kyl och frys ir freonfria och energi-
snila. Fast belysning i trapphus och tigenhete!
er en€rgisnela. Att fdrenHa stidarbetet har
ocksd varit en vikig fakor vid Hgenhets-
planetingen.

Den utvindiga triidgtrdsplaneringen har utfor-
rnas med ekologiska f6rtecken, diir de boende
ges m6jligheter lill killsortering och kompos-
tering i konbination med egna odlingslotter.
De som 6nskar kan iiven fi tillging till en
jordkillare. Dagvatten ornhindenas pd den
egla torntetr. Haldgiorda ytor undviks genom
att alh gargviigar inom onnidet :ir grusade.
Planterade vexter i aNluming till huset er val-
da med h?insyn till alleryiker. Under produldio-
nen sker en fullstindig killsonering av 6ver-
blivet byggmaterial. Pe aftetsplatsen har
miljdansvariga bede blatrd arbetsledare och
hanrverkare verkat. F6r an ynerligare 6ka ir-
sikten f6r miljiifrigorna bland hantverkama
har kompostbehAllare placeras i anslutning till
d€t gemensarnra lunchnmmet pA bygg-
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