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Hållbar anläggning för framtiden
XL-BYGG Alvesta vill gå i bräschen för hur företag inom byggmaterialhandeln
kan drivas hållbart. Fram till idag har de satt upp hela 224 stycken solpaneler
på sin anläggning i Alvesta.
224 stycken solpaneler vilka täcker en yta på totalt 370 kvm av taket.
Solcellerna beräknas att tillverka 57 000 kwh/år vilket motsvarar cirka halva
av XL-BYGG Alvestas årliga elförbrukning. Att just XL-BYGG Alvesta skulle
anlägga solceller menar platschef Rikard Gustafsson att det finns flera
anledningar till.
-Dels så har vi goda förutsättningar för att använda oss av solceller rent

facilitetsmässigt och sen finns det enkla ekonomiska argument då vi relativt
snabbt får tillbaka investeringarna för själva anläggningen. Rikard fortsätter:
-Det går heller inte blunda för att vi behöver anpassa oss efter en ny framtid
med en mer återhållsam och framförallt hållbar elkonsumtion.
Rikard menar också att arbetet fortsätter och att ambitionen är att vara helt
och hållet självförsörjande genom solcellsanläggningen.
-Det är så klart en ambition att vår anläggning helt och hållet ska drivas av
solceller. Sen finns det fler områden än så att tänka på. Vår anläggning blev
också nyligen PEFC™-certifierade vilket vi är jättestolta över och det är
ytterligare ett tecken på att vi går mot rätt håll i vårt hållbarhetsarbete.
-PEFC-certifieringen är betydelsefull på så sätt att vi vill kunna erbjuda våra
kunder ett hållbart virke som värnar både människa och miljö, så en
certifiering var ett naturligt steg, avslutar Rikard.
PEFC är ett internationell certifieringssystem som syftar till ett miljövänligt
och resurshushållande skogsbruk. Arbetet med hållbarhet i stort började dock
inte med PEFC-certifieringen, XL-BYGG Alvesta är sedan tidigare certifierade
inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

XL-BYGG är en kedja av närmare 70 fristående bygghandlare med totalt över 130
butiker över hela landet. Tillsammans med våra kolleger i Norge och Danmark
bildar vi Skandinaviens största profilerade bygghandlarkedja. Många av våra
anläggningar har en över hundraårig historia med ursprung i de traditionella
brädgårdarna. Därför bankar våra hjärtan extra starkt för trä och virke.
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