
D. Carnegie & Co satsar på förbättrade ventilationssystem i Husby
och Jordbro
Till sommaren kommer D. Carnegie & Co att ha installerat nya ventilationssystem, så kallade FTX-system, i cirka 60 byggnader i Husby och
Jordbro. FTX är balanserade ventilationssystem med inbyggd värmeåtervinning. Installationerna är en omfattande åtgärd som görs därför att
de gamla systemen behöver bytas ut och är en del av förnyelsen av de många fastigheter som ägs och förvaltas av D. Carnegie & Co i
Järvaområdet. De ingår i den plan som bolaget har för att på olika sätt renovera miljonprogramsområden.

FTX system är balanserade ventilationssystem med värmeåtervinning. De är både flexibla och kostnadseffektiva. Förutom att de ger bättre ventilation och
inomhusluft i lägenheterna så innebär värmeåtervinningen också en energibesparing av värmeenergin i ventilationen på 90 procent.

- Detta är ett bra exempel på hur vi jobbar för att kontinuerligt förbättra energieffektiviseringen i vår verksamhet. Det är bra för miljön och det är bra för våra
hyresgäster, säger Sune Eriksson, Energi- och miljöchef på D. Carnegie & Co.

För mer information vg kontakta;

Sune Eriksson, Energi- och Miljöchef, D. Carnegie & Co, Tel. 016-15 35 00

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta
fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och
kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom
att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 mars 2017 till drygt 17 481 MSEK. Det totala
hyresvärdet uppgick per 31 mars 2017 till 1 390 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq
Stockholm.


