
 
 

 

 

Klimatinitiativet: 

Laxåhem är redan  

helt fossilfria 
 

Redan i år, tio år före Klimatinitiativets ambitiösa målsättning, är Laxåhems 

verksamhet helt fossilfri. 

– Vi har tagit tidiga strategiska beslut och jobbat målmedvetet i flera år. Nu kan vi till 

100 procent fokusera på att fortsätta minska energiförbrukningen i vårt bestånd, säger 

vd Mattias Looström. 

 

Klimatfrågan är en global ödesfråga, men lösningen består av många små och stora 

miljöförbättringar. För att klara Parisavtalets mål – att minska utsläppen av växthusgaser och 

begränsa den pågående temperaturökningen till högst två grader – har Sverige som nation 

slagit fast att det inte ska förekomma några nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. 

Som en stor aktör på bostadsmarknaden har Sveriges Allmännytta, tidigare SABO, jobbat 

mycket aktivt. Deras Skåneinitiativet, som avslutades 2017, resulterade i att de deltagande 

bostadsbolagen tillsammans minskade energiförbrukningen med 839 gigawattimmar. Det 

motsvarar all energiförbrukningen i Lund med drygt 90 000 invånare. 

Den nya satsningen, Klimatinitiativet, inleddes hösten 2018 och till dags dato har 176 

bostadsföretaget med totalt 681 000 lägenheter anslutit sig till uppropet. Det nya målet är högt 

satt: att medlemsföretagen senast 2030 är fossilfria och att energiförbrukningen minskar med 

30 procent räknat från 2007. 

Först i länet 

Men redan i år, tio år innan utsatt tidsgräns, är Laxåhem helt fossilfri. Det är man som första 

allmännyttiga bostadsbolag i Örebro län. 

– Det känns mycket bra att vår vardagliga verksamhet redan nu är fossilfri. Men det har inte 

kommit av sig självt, det här är ett arbete som pågått sedan 2015 i linje med vår upprättade 

affärsplan, säger Mattias Looström. 

Som exempel är all köpt fjärrvärme till fastigheterna producerad av biopellets. All inköpt 

fastighetsel är från solkraft. Våra handverktyg, som lövblås, häcksaxar och grästrimmer, drivs 

med uppladdningsbara batterier. Och alla fordon – från personbilar till olika arbetsfordon som 

traktorer och lastbil – drivs antingen med el eller HVO biodiesel. 

Mattias Looström är nöjd, men långt ifrån färdig. Nu läggs allt fokus på att fortsätta jobbet 

med energibesparande åtgärder. 

– Vi har redan kommit en bra bit på väg. Jag är övertygad om att vi kommer att nå 

Klimatinitiativets målsättning även där. 

 

För mer information kontakta Mattias Looström, vd på Laxåhem, på 070-326 47 02. 

 

 

 


