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Plisséexperten levererar och
monterar smarta plisségardiner
till Nya Vivalla – Örebro.
Plisséexperten har fått förtroende att leverera och montera plisségardiner i
samtliga lägenheter till kvarteret Hjärstaskogen. Projektet innebär att
ÖrebroBostäder väljer som standard till hyresgästerna att sätta in plisségardiner
i alla fönster, totalt ca 600 gardiner.
Renoveringen av miljonprogrammet Vivalla är ett omfattande arbete som löper under flera år. Örebro
Bostäder, ihop med Skanska förändrar utemiljö och gårdar, testar den senaste tekniken för en mängd
klimatsmarta åtgärder. Skanska tilläggsisolerar vindar, fasader och byter fönster.
”Vi är oerhört glada och stolta att ÖrebroBostäder tillsammans med Skanska väljer vår smarta lösning
med plisségardiner som standard istället för persienner till hyresgästerna i Vivalla. Samtliga gardiner är
av vår modell Flex som går att reglera både nerifrån/upp och uppifrån/ner. Tyg har valts efter vilka
egenskaper som efterfrågats, samtliga tyger är värmeavisande och i sovrum även mörkläggande” –
säger Petter Jonsson, VD på Plisséexperten Sverige AB
Social hållbarhet
Tillsammans med de boende diskuterar ÖrebroBostäder trivsel- och trygghetsfrågor, vad som är viktigt och
vad man vill förändra. ÖBO vill minska segregationen genom att närma stadsdelen med resten av staden,
stärka tillgängligheten och minska utanförskapet. ÖreboBostäder driver tilsammans med Skanska,
Boendebyggarna, ett projekt där arbetslösa i Vivalla erbjuds praktikplatser. Under en femårsperiod ska
50-80 personer få praktik hos Skanska eller någon av deras underentreprenörer. Tanken med
Boendebyggarna är att minska utanförskapet och ge deltagarna en väg in i arbetslivet.Genom praktiskt
deltagande av Boendebyggarna ökar den ekonomiska och sociala tryggheten i stadsdelen.
Stadsdelen Vivalla i Örebro skapades i slutet av 1960-talet som en del av miljonprogrammet. När de 2 400
lägenheterna stod klara 1970 blev området riksbekant, eftersom det aldrig tidigare hade byggts ett helt
hyresbostadsområde med enbart låga hus.
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Plisséexperten AB levererar plisségardiner till privatpersoner och företag sedan hösten 2012. Huvudkontoret ligger
i Designcenter Magasin 36 i Höganäs, Skåne, där de även har ett showroom med utställningar av plisségardiner.
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