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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.
VI FYLLER EN CENTRAL FUNKTION
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 samhället idag mer resurser än vår jord klarar av att producera över tid.
I medvetenheten om detta växer cirkulärt användande, delningsekonomin 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. Trots denna på
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flera sätt logiska ansats och förklaring har vi i samhället flera
hinder kvar till mer effektivt bostadsbyggande och stadsplanerade, som i sig är nyckeln till en modern stad. Vi arbetar
därför aktivt med upplysning och påverkan inom vårt hållbarhetsarbete för att fler ska upptäcka och förstå rollen som
flexibel förvaring fyller i en modern och hållbar stad.
VÅRT ANSVAR I BYGGNATION OCH DRIFT
Vi utvecklar fastigheter som inte bara har miljöfokus i byggprocessen, utan även genom IoT (sakernas internet) 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 kombinerade fastigheter
med annan service.
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Vi bygger för långsiktig egen förvaltning vilket innebär omsorg
i val av hållbara material med lågt underhållsbehov och lång
livslängd. Våra produktioner utgår från ett genomarbetat koncept
för hur våra anläggningar ska byggas och vi följer en fastställd
standard för vilka material som tillåts att byggas in där låg
miljöbelastning står i fokus. Med utgångspunkt från den specifika
verksamhet som vi bedriver dimensioneras uppvärmnings- och
luftbehandlingssystem på ett sätt som innebär låga temperaturer och flöden i förhållande till andra fastighetsslag. Det skapar
optimala förutsättningar för resurseffektiv drift. Den el som ändå
förbrukas kommer från ursprungsmärkt vattenkraft med 0 gram
koldioxidutsläpp.
Under 2020 har vi arbetat vidare med våra IoT-projekt för uppkopplad och automatiserad drift, där vi bland annat övervakar
och optimerar temperatur, belysning och luftfuktighet. Vi har idag
implementerat fler fastigheter i vårt IoT-program och det arbetet
fortsätter under 2021.

100%
vattenkraft med
0 gram CO-utsläpp

10-12 °C
uppvärmning ger låg
energiförbrukning

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)

1)

https://www.globalgoals.org/.
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SOCIAL HÅLLBARHET OCH SPONSRING
Majoriteten av våra kunder bor eller verkar i våra anläggningars
lokalområde och därför är även vi lokala. När vi agerar lokalt
arbetar vi med sponsring där vi stöttar föreningar med ungdomsfokus, sociala entreprenörer eller ideella krafter som fokuserar
på att hjälpa fler. Vårt mål med vår sponsring är att bidra till ett
lokalt samhälle där människor möts, umgås och är aktiva.
Med ambitionen om ett än mer målinriktat arbete utvecklade och
implementerade vi en uppdaterad sponsrings- och CSR-strategi
under 2019. 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
förnödenheter till krigets Syrien. Stiftelsen grundades av Israa
Abdali, som under 2019 blev nationellt uppmärksammad när hon
mottog Aftonbladets pris Svenska Hjältar. Vi stöttar stiftelsen
med förvaring och packmaterial. Läs mer på:
www.facebook.com/standwith- syria.org
Fritidshjälpen
I kölvattnet av den nyetablerade sponsringsstrategin inledde vi
under 2019 ett samarbete med föreningen Fritidshjälpen i
Vallentuna, där vi har två anläggningar. Fritidshjälpens arbete
består bland annat i att samla in och sälja idrottsartiklar via ett
aktivitetsförråd, för att finansiera ekonomiskt stöd till behövande
familjer och möjliggöra idrottsaktiviteter för fler barn och ungdomar. 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: www.fritidshjalpen.se
Team Rynkeby - God Morgon
Team Rynkeby - God Morgon är en del i ett europeiskt välgörenhetsprojekt som varje år samlar in stora summor pengar till
bland annat Barncancerfonden. Deltagarna i Team Rynkeby - God
Morgon är organiserade i lag som gemensamt cyklar ner till Paris
varje år. 24Storage stöttar lokala team inom Team Rynkeby - God
Morgon med materialförråd med målet om att hjälpa någon, som
vill hjälpa andra. Läs mer på: 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. Under 2020 stöttade vi en handfull ungdomlag
inom fotboll och hockey med till exempel material, förvaring och
finansiella bidrag.
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24STORAGE SOM
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.
• Vi bygger för långsiktig egen
förvaltning vilket innebär omsorg i
val av hållbara material med lågt
underhållsbehov och lång livslängd.
• Optimerad och hållbar drift genom
ursprungsmärkt vattenkraft, 0 gram
koldioxidutsläpp och minimerad
elförbrukning för uppvärmning och
belysning.
• Genom vår sponsring vill vi bidra till ett
lokalt samhälle där människor möts,
umgås och är aktiva.
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