Mer välfärd för pengarna.
Som erfaren samhällsutvecklare och partner till kommuner och
operatörer har vi en djup expertis inom social infrastruktur, det
vill säga skolor, gruppbostäder, trygghetsbostäder och
vårdfastigheter. Sedan 2009 har vi förbättrat synen på - och
utvecklingen av – omsorgsfastigheter. Vi har lärt oss vad som
fungerar och vad som inte fungerar.
Mer välfärd för pengarna handlar om fastigheterna, om dess
utformning, uppförande, funktioner och förvaltning, men också
om hur de interagerar med andra samhällsfunktioner och bidrar
till att reducera samhällskostnader, genom exempelvis minskade
fallskador, förbättrad psykisk hälsa, reducerad sjukhusvistelse,
förhindrad smittspridning, lägre sjukfrånvaro, färre
arbetsskador och minskad personalomsättning. Olika
omsorgsfastigheter kan också dra nytta av varandra och
optimera nyttjandet av resurser och platser.

Människan i centrum
Med djup förståelse för de personer som bor, vistas och arbetar i våra
omsorgsfastigheter skräddarsyr vi välfungerande lösningar för inre och
yttre miljöer, allt för att skapa trygga, rogivande och lättorienterade
platser som möter våra brukares individuella behov.

E� garanterat resultat
En övervägande del av vårt lands sociala infrastruktur finansieras direkt
eller indirekt via skattemedel. Därför är det viktigt att vi kan garantera
att varje investerad krona används rätt. Vår erfarenhet har lärt oss att
skapa fastigheter för en effektiv drift och förvaltning. Vi har också en
gedigen kunskap kring entreprenadupphandling, vilket säkerställer att
vi får bästa pris i alla led.
Vi har arbetat med hundratals funktionsprogram och uppfört och
förvaltat omsorgsfastigheter under större delen av våra
yrkesverksamma liv. Dessutom har vi bistått flera av Sveriges
kommuner med strategiska analyser. Kan ett nytt trygghetsboende
avlasta hemtjänsten och minska trycket på befintliga vårdboenden? Hur
kan en skola och ett vårdboende dra synergier av varandra? Bör en
förskola renoveras och byggas ut eller skall man välja nybyggnation?
Den som fokuserar på en sak blir till sist expert och det är först då man
kan garantera att önskat resultat uppnås. I vårt fall mer välfärd för
pengarna.

Hur gör vi?
Vi löser uppgiften genom att kombinera de senaste rönen inom
omsorgsarkitektur, demensforskning, etnologi, social och ekologisk
hållbarhet, brukarerfarenheter och hyresgästdialoger med effektiv
upphandling och entreprenadledning, samt en initierad och personlig
förvaltning.
En grundkomponent är också att nyttja olika former av välfärdsteknik,
så som radarapplikationer och smarta golv som förebygger, motverkar
och detekterar när ett fall inträffar. Biocentriskt ljus som inte bara ökar
välmående och minskar smittspridning, utan som också hjälper personer
att uppfatta kontraster. Feberslussar vid personalingång som varnar vid
feber. Luftreningssystem som renar ventilerad luft från skadliga
partiklar samt beröringsfria dörrar med automatisk ansiktsigenkänning.
Möjligheterna är många och vi testar och implementerar löpande de
senaste landvinningarna.

Självklart blir det hållbart
När vi bygger för de yngsta och äldsta följer ett moraliskt ansvar - att
utveckla och förvalta långsiktigt och hållbart. Vi har därför initierat ett
kompromisslöst hållbarhetsarbete som vi döpt till Klimatneutral social
infrastruktur, och arbetar målmedvetet för att minska vår
miljöpåverkan genom hela värdekedjan. Att vara klimatneutral innebär
att CO2-ekvivalenten för transporter till och från byggarbetsplatsen
samt använt material och resurser skall vara noll eller positiv i en
livscykelanalys.

2023

Våra fastigheters energiförbrukning inklusive
uppvärmning, ska vara 100 procent förnybar.

2025

De byggstarter vi genomför ska vara
klimatneutrala ur ett livscykelperspektiv.

2030

Vår fastighetsförvaltning och övrig verksamhet
ska vara klimatneutral.

Välkommen �ll Sveriges nya samhällsutvecklare
Sehlhall utvecklar och förstärker landets sociala infrastruktur. Vi skapar
och förvaltar trygga och hållbara omsorgsfastigheter med människan i
centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med
ett växande underskott av olika samhällsfunktioner. Det vill vi med
engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.

