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Nu byggs JMs första Svanenprojekt 
 
Under 2018 började JM miljömärka alla egna bostäder i koncernens alla länder med 
Svanen. Projektet Nor i Täby Park strax norr om Stockholm blir JMs första projekt att 
Svanenmärkas. 

Ett Svanenmärkt hus måste leva upp till högt ställda miljökrav och att en hel koncern blir 
Svanenmärkt är unikt i Norden. JM blir det första nordiska byggbolag som genomgående 
Svanenmärker hela sin produktion av egna bostäder. Som ett led i det arbetet ställer JM 
också krav på alla sina underleverantörer och partners att leva upp till de högt satta kraven 
när det gäller bland annat miljögodkända produkter. 
 
– Att köpa en bostad är att planera för framtiden. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för 
miljön och en ökad livskvalitet för dem som bor i våra hus. Det ligger i vårt DNA, säger Johan 
Skoglund, VD och koncernchef på JM. 
 
Projektet Nor håller en hög standard vad gäller klimat och miljö. Bostäderna får exempelvis 
en så god inomhusmiljö som möjligt med sunda materialval och god ventilation. 
Svanenmärkningen möjliggör dessutom för den boende att få lägre bolåneränta hos 
bolåneaktörer som erbjuder gröna bolån för klimatsmarta boenden. 
 
– Den märkbara skillnaden med Svanenmärkningen för oss i projektet, är främst att varor 
och material kontrolleras redan i projektering så att de uppfyller miljökraven. Och att vi för 
loggbok under hela produktionen för att kunna bevisa att vi har genomfört kontroller och 
använt godkänt material, säger Teresia Parke, projektledare för Nor. 
 
JMs Svanenmärkning omfattar samtliga egna bostäder som projekteras från och med 2018 i 
Sverige, Norge och Finland.  
 
 
Se fler bilder på JMs svan-tastiska lägenhet på jm.se/svan-bonanza 
 

 

För ytterligare information kontakta: 

Per Löfgren, hållbarhetschef, 08-782 18 33 

Sepideh Imani, kommunikations- och analyschef, 08-782 14 29 
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JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad 
på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och 
universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler 
samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett 
långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är 
ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.  

http://www.jm.se/

