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24STORAGE SOM EN DEL AV  
DEN HÅLLBARA STADEN

Vårt hållbarhetsarbete tar utgångspunkt i vår verksamhet och den plats vi verkar på. 
Som ett byggande fastighetsföretag och samtidigt ett förrådsföretag som vänder sig 
till lokalsamhällets medborgare, privatpersoner som företagare, har vi ett ständigt 

ansvar för var, hur och till vilken funktion vi bygger.

Vårt företag både grundades och växer i insikten om att 
människor i den moderna staden bor allt trängre och med mindre 
förvaringsyta. Samtidigt som detta sker konsumerar vi i samhäl-
let idag mer resurser än vår jord klarar av att producera över tid. 
I medvetenheten om detta växer cirkulärt användande, delnings-
ekonomin och hållbara transporter.

I den staden, där det ökade behovet av förvaring nära hemmet 
växer när bostäderna blir mindre, kraven på närhet och viljan att 
dela egendom blir större, vill och ska vi verka som framtidens 
förvaringsföretag. Det är vår roll att bidra med smartare förvaring 
till den framtida staden som just kräver smartare lösningar för 
att möjliggöra nya boendeformer och konsumtion. Där bygger vi 
fastigheter som inte bara har miljöfokus i byggprocessen, utan 
även genom IOT och energikällor i driften. Vårt fastighetskoncept 
är dessutom flexibelt i utformningen och optimalt att placera i 
lägen där annan verksamhet inte passar. Vi etablerar till exempel 
i källarplan, som bullerskydd vid motortrafikleder eller i kombine-
rade fastigheter med annan service.

Under 2019 har vi bland annat arbetat vidare med våra IOT-pro-
jekt för uppkopplad och automatiserad drift, samt identifiering 
och utveckling av nya lägen där vi skapar närservice på nya sätt 
eller bullerskydd i nya kvarter. 

I utvecklingen och implementeringen av vårt hållbarhetsarbete 
inspireras vi av FN:s globala mål för hållbar utveckling, mål nr 11; 
Hållbara städer och samhällen, samt nr 12; Hållbar konsumtion 
och produktion.1)

24Storage som en hållbar investering 

• Att bygga en förrådsanläggning är mindre resurs- och 
energikrävande än bostäder och lokaler.

• Som både utvecklare, ägare och hyresgäst av 
våra fastigheter har vi full möjlighet till långsiktig 
påverkan av resursanvändning.

• Vi erbjuder smartare förvaring till den framtida 
staden som just kräver smartare lösningar för att 
möjliggöra nya boendeformer och konsumtion.

• Våra anläggningar kan planeras in i lägen där annan 
verksamhet inte passar, exempelvis som bullerskydd 
vid motortrafikleder.

• Våra fastigheter har både miljöfokus i 
byggprocessen genom bland annat styrning efter 
Byggvarubedömning.se, och genom uppkopplad och 
automatiserad drift.

• Vi har låg elförbrukning i våra förrådsanläggningar, 
där temperaturen inte värms upp till mer än 10-12 
grader.

• Näst intill all energi som vi förbrukar är 
ursprungsmärkt vattenkraft, 0 gram CO-utsläpp.

• Genom vår sponsring vill vi bidra till ett lokalt 
samhälle där människor och ungdomar möts, umgås 
och är aktiva.

10-12
grader på anläggningarna vid 

uppvärmning ger låg energiförbrukning

~100%
vattenkraft med 0 gram 

CO-utsläpp

1  https://www.globalgoals.org/.
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SOCIAL HÅLLBARHET OCH SPONSRING
I den växande staden möter människor på en allt trängre yta utma-
ningen att samexistera. Att ett samhälle kan klara av den utmaningen 
tror vi vilar på medmänskliga möten som skapar förståelse och med-
känsla. Alla våra anläggningar är lokala servicefunktioner. Majoriteten 
av våra kunder bor eller verkar i våra anläggningars lokalområde. 
Därför är även vi lokala. När vi agerar lokalt arbetar vi med sponsring. I 
det arbetet stöttar vi föreningar med ungdomsfokus, sociala entrepre-
nörer eller ideella krafter som fokuserar på att hjälpa fler. Vårt mål 
med vår sponsring är att bidra till ett lokalt samhälle där människor 
och ungdomar möts, umgås och är aktiva. Vi ser oss också som en 
lokal möjliggörare för människor som vill hjälpa andra, där medkänsla 
är i fokus.

Med ambitionen om ett än mer målinriktat lokalt arbete har vi under 
2019 utvecklat och inlett implementering av en uppdaterad spons-
rings- och CSR-strategi. Vi har idag tre sponsringssamarbeten med 
fokus på ideella sociala projekt. Dessa är:

Stand With Syria
Stand With Syria är en stiftelse som samlar in och fraktar förnödenhet-
er till krigets Syrien. Stiftelsen grundades av Israa Abdali, som under 
december 2019 blev nationellt uppmärksammad när hon mottog 
Aftonbladets pris Svenska Hjältar. Vi stöttar stiftelsen med förvaring 
och packmaterial. Läs mer på: https://www.facebook.com/standwith-
syria.org/

Fritidshjälpen
I kölvattnet av den nyetablerade sponsringsstrategin inledde vi 
under december 2019 ett samarbete med föreningen Fritidshjälpen 
i Vallentuna, där vi även har två anläggningar. Fritidshjälpens arbete 
består bland annat i att samla in, låna ut, och sälja idrottsartiklar via 
ett aktivitetsförråd. I detta arbete stöttar vi dem med målet om att alla 
barn och unga ska ha rätt till en meningsfull fritid. Oavsett social eller 
ekonomisk situation. Lär mer på: https://www.fritidshjalpen.se/

Team Rynkeby - God Morgon
Team Rynkeby - God Morgon är en del i ett europeiskt välgörenhets-
projekt som varje år samlar in stora summor pengar till bland annat 
Barncancerfonden. Deltagarna i Team Rynkeby - God Morgon är orga-
niserade i lag som gemensamt cyklar ner till Paris varje år. 24Storage 
stöttar lokala team inom Team Rynkeby - God Morgon med material-
förråd med målet om att hjälpa någon, som vill hjälpa andra. Läs mer 
på: https://www.team-rynkeby.se/

Vårt sponsringsarbete fokuserar även på det lokala föreningslivet, där 
vi premierar barn- och ungdomsverksamhet. Valet av fokus är naturligt 
för oss då ungdomar är framtiden och deras föräldrar, som ofta tillhör 
en av våra kundgrupper, är nutiden i de områden vi verkar. Vi ser det 
som vårt ansvar att ge tillbaka i form av ett lokalt engagemang som 
stöttar deras fritid och kultur i närområdet, så att människor kan 
mötas, skapa sociala sammanhang och grundlägga både förståelse 
och respekt för varandra. Under 2019 stöttade vi en handfull ungdom-
slag inom fotboll och hockey med till exempel material, förvaring och 
finansiella bidrag. Inför 2020 söker vi nya och fler föreningar att stötta i 
linje med vår under 2019 framtagna strategi.
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