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Informacja prasowa
Osiedle Jaśminowy Mokotów laureatem Green Building Awards 2021
Trzeci etap
osiedla
Jaśminowy
Mokotów
to
projekt
spółki
mieszkaniowej Skanska nagrodzony w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu
Green Building Awards. Inwestycja wywodzącego się ze Szwecji dewelopera
zdobyła wyróżnienie w kategorii „najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna”. Jury doceniło m.in. kameralny charakter osiedla, piękną architekturę i
bujną zieleń, która sprawia, że inwestycja Skanska wpisuje się w popularny na całym
świecie trend green cities.
Ideą Green Building Awards jest promocja nowoczesnych rozwiązań w projektach
realizowanych w duchu zrównoważonego budownictwa. Konkurs organizowany jest przez
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. To jedyna tego typu inicjatywa w
kraju.
Najbardziej ekologiczna zabudowa wielorodzinna
Trzeci etap osiedla Jaśminowy Mokotów został doceniony przez jury za przemyślane
rozwiązania ekologiczne, a także kameralny klimat inwestycji oraz starannie zaprojektowaną
zieleń, która sprawia, że teren inwestycji przypomina piękny ogród.
- Osiedle Jaśminowy Mokotów położone jest przy ul. Białego Dębu i ul. Białej Koniczyny,
niedaleko al. Wilanowskiej oraz al. Sikorskiego, w rejonie Skarpy Warszawskiej. To
wyjątkowe miejsce w Warszawie, dlatego też zależało nam na tym, by nasz projekt
harmonijnie wpisywał się w malowniczą okolicę tej części miasta. Mieszkanie tutaj to
gwarancja bliskości natury i spokoju – mówi Aleksandra Goller, dyrektor ds. sprzedaży i
marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska.
„Zielony” charakter osiedla widoczny już na etapie budowy
Jednym z najważniejszych aspektów w zakresie green building, było zminimalizowanie
negatywnego wpływu na środowisko już podczas budowy inwestycji. Skanska realizowała to
założenie w
oparciu
o
wymogi certyfikacji
BREEAM.
Osiedle
spełniło zatem
wiele restrykcyjnych norm jakościowych związanych z tym międzynarodowym
odznaczeniem, m.in. poprzez zniwelowanie emisji związków do atmosfery, zadbanie o
energooszczędność budynków oraz gospodarkę odpadami – ponad 99 proc. z
nich przetworzono do ponownego wykorzystania.
Warto również przypomnieć, że budowa Jaśminowego Mokotowa jako pierwsza w
Warszawie była w pełni zasilana energią wiatrową. Samo osiedle tworzy zaciszną
przestrzeń, w której mieszkańcy mogą odetchnąć od zgiełku wielkiego miasta w otoczeniu
bujnej zieleni i nowoczesnej architektury.
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Dodatkowych informacji udzielają:
Mateusz Haniszewski, Senior PR Consultant, Komunikacja Plus, tel. +48 609 998 444, email: mhaniszewski@komunikacjaplus.pl,
Direct line for media, tel. +46 (0)10 448 88 99
Tą i poprzednie informacje prasowe można również znaleźć pod adresem
https://www.skanska.pl/o-skanska/media/informacje-prasowe/
The Skanska Group
Skanska jest światowym liderem w budownictwie. Realizujemy projekty na wybranych rynkach w Skandynawii, Europie i
USA. Kierując się wartościami Grupy, Skanska chcemy przyczyniać się do tworzenia lepszego społeczeństwa.
Dostarczamy innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań zarówno dla prostych, jak i złożonych zadań. Zatrudniamy około
35 000 pracowników, a nasze przychody w 2019 roku wyniosły 177 miliardów SEK.
Skanska Residential Development Poland
Jesteśmy deweloperem, realizującym od 2011 r. na polskim rynku wysokiej jakości projekty mieszkaniowe. Czerpiemy z ponad
130-letniej historii Grupy Skanska i ponad 100-letniego doświadczenia w budowie domów i osiedli w takich krajach jak Wielka
Brytania, Szwecja, Norwegia, Finlandia i Czechy.
Zgodnie z filozofią działania Skanska, stawiamy na budownictwo zrównoważone. Szczególną wagę przykładamy do
projektowania obiektów bez barier architektonicznych dla osób o różnym stopniu mobilności i w różnym wieku. Dbamy o
zapewnienie równowagi pomiędzy budynkami a strefami zielonymi, a także o przemyślane projektowanie przestrzeni wspólnych
dla mieszkańców.
W Polsce wybudowaliśmy Park Ostrobramska, Osiedle Mickiewicza (etap1, 2 I 3), Jaśminowy Mokotów (etap 1 i 2), Holm
House (etap 1 i 2) oraz Park Skandynawia (etap 1). Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych etapów naszych inwestycji
w najbardziej lubianych dzielnicach Warszawy - Jaśminowy Mokotów (etap 3), Holm House (etap 3), Osiedle Mickiewicza (etap
4), Park Skandynawia (etap 2 i 3). Osiedle Mickiewicza to pierwsze osiedle mieszkalne w Polsce z certyfikatem BREEAM,
Jaśminowy Mokotów to pierwsza budowa w Warszawie zasilana wyłącznie energią wiatrową. Holm House to z kolei pionierski
projekt mieszkalny z certyfikatem “Obiekt bez barier”. Aktualnie wszystkie nasze inwestycje powstają zgodnie z certyfikacją
środowiskową BREEAM.
Niezwykle istotna dla naszej firmy świadomość środowiskowa, w ślad za którą tworzymy zrównoważone osiedla mieszkaniowe,
owocuje uznaniem w oczach ekspertów rynku budowlanego i nieruchomości. Podczas naszej 10-letniej obecności na polskim
rynku mieszkaniowym zdobyliśmy szereg branżowych nagród I wyróżnień w takich konkursach jak, Nagroda Architektoniczna
Prezydenta m.st. Warszawy; „Lider Dostępności”; PLGBC Green Building Awards, 4Buildings Awards “Zielony Orzeł” oraz
“Twórcy Przestrzeni” „ Rzeczpospolitej”, Listki CSR Polityki. Co roku nasze działania w obszarze społecznej odpowiedzialności
biznesu są notowane w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Więcej informacji na stronie: https://mieszkaj.skanska.pl/
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