PRESSMEDDELANDE 170420

Skanska väljer Helenas Hållbara som
inflyttningsgåva i sina Svanenmärkta
lägenheter i Norra Djurgårdsstaden
I de 94 Svanenmärkta lägenheterna välkomnas de nyinflyttade med en box
från Helenas Hållbara. Boxen innehåller noga utvalda produkter och
inspiration för en mer hållbar livsstil i hemmet.
Den 19 april flyttar de första boende in i de nybyggda lägenheterna i den nya stadsdelen på Östermalm
i Stockholm. Området har hög miljöprofil och alla lägenheter är Svanenmärkta. Att Skanska valt att
välkomna de boende med en box från Helenas Hållbara ligger i linje med deras ambition att erbjuda ett
boende som bidrar till ett grönare samhälle.
- Vi valde att köpa in Helenas Hållbara-boxar som ett pilotprojekt för att vi vill uppmuntra till en hållbar
livsstil och visa att det inte behöver vara så svårt i vardagen, säger Milena Sohlén, marknads- och
försäljningschef på Skanska Nya Hem. Bara genom att köpa nybyggt som dessutom är Svanenmärkt
har du tagit ett viktigt steg mot en mer hållbar livsstil, och här vill vi passa på att ge en extra puff i rätt
riktning genom att bjuda på miljöanpassade produkter som även håller en hög kvalitet.
Boxen innehåller bland annat en handduk av återvunnet textilspill, ett probiotiskt allrengöringsmedel
och doftande ljus av naturliga oljor. För Helenas Hållbara innebär samarbetet en möjlighet att nå ut till
ännu fler med sitt koncept för att inspirera till en mer hållbar livsstil. Helena Wildros startade företaget i
Mariefred hösten 2016 och utsågs nyligen till Årets Nyföretagare i Strängnäs Kommun.
- Att Skanska väljer Helenas Hållbara, ett litet och nystartat företag, som leverantör är betydelsefullt,
förklarar Helena Wildros, grundare av Helenas Hållbara. Ett samarbete med så starka och trovärdiga
varumärken som Skanska och Svanen betyder väldigt mycket och ger ännu större möjligheter att
kunna inspirera till en hållbar livsstil. Det är jätteroligt och ett stort förtroende!
De Svanenmärkta lägenheterna ger goda förutsättningar för en hållbar livsstil för de boende:
- En Svanenmärkt bostad är energieffektiv och byggd med hälsosamma material, berättar Milena
Sohlén. Lägenheterna i Norra Djurgårdsstaden är utrustade för att uppmuntra till källsortering och
minskad användning av varmvatten – de som flyttar in kan direkt vara med och bidra till ett grönare
samhälle, avslutar Milena.
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De nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden välkomnas till sin
nya bostad med en Helenas Hållbara-box och en blomma.
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Helenas Hållbara för hemmet, den box som välkomnar de nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden.
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