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Hållbara fastigheter är allas ansvar!
Kommer Sverige och våra fastighetsägare klara av att ställa om och nå EU:s klimatmål och
det svenska målet om netto-noll växthusgasutsläpp år 2045?
Den effektivaste och mest hållbara lösningen för fastighetsägare är enligt nya branschrapporten ”Grön Logik” inte helt förvånande att minska nuvarande energikonsumtion. Den hållbaraste och mest klimatsmarta lösningen är den energi som aldrig produceras.
Rapporten ”Grön Logik” går att ladda ner här
Free2Move har sedan länge erbjudit fastighetsägare att med enkla medel minska energianvändningen. Vi har byggt in detta i kundpaketeringar. I situationer där man ändå måste tillföra
ny energi bör det göras förnybart och egenproducerat. Free2Moves lösning blir både hållbar
och klimatsmart i enlighet med rapporten.
Vi uppmanar därför hela fastighetsbranschen att lyssna på experter och forskare som finns i
området. För om vi slår dövörat till kommer det med all sannolikhet bli som Energimyndigheten förutspår – vi behöver utöka elproduktionen avsevärt till år 2045. Det tycker inte
Free2Move är hållbart eller klimatsmart.
Inom Free2Move är vi helt övertygad om att en betydande del av den ökningen Energimyndigheten befarar inträffa skulle kunna undvikas genom den outnyttjade potential som finns i
energieffektiviseringen.
Låt mig ta ett exempel som tar sitt avstamp från Free2Move AB’s kundgrupp ”lantbruksfastigheter” och vår nya kund Sjöborgen.
Sjöborgen är en kombination av småbruk och en plats för hållbar självförsörjning.
Deras syn på hållbarhet berör på nationell nivå, där de bl.a 2016 prisades för deras miljöarbete
i hemkommunen. Sjöborgen smaksätter idag den nationella restaurangvärlden, barer och
allsköns bolag med framför allt drycker med smaker från skog, mark och Sjöborgens
odlingar. Deras devis att ”gräva där man står, och använda det som finns” passar väl ihop med
både Free2Moves hållning och lösning men också EU’s klimatmål. Eller för att citera Malin
och Peter själva ”Vi lever ett liv utan arbetstid, vi äter det vi själv odlat, plockat och fött upp.
Lever ett liv där återbruk ordnar vår välfärd. I dryckeriet och köket förädlar vi det odlingar,
skog och sjö ger, I verkstad och snickerboa reparerar, tillverkar och konstrueras mycket av
det som behövs. Vår passion för det vi gör berikas när du efterfrågar och inhandlar det
Sjöborgen gör och erbjuder.”
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Vi kan idag konstatera att alla leverantörer inte klarar att leverera en hållbar och klimatsmart
lösning då detta måste vara inbyggd i bolagets DNA. Här finns inga genvägar alls. Därför är
vi extra glada och stolta att vi valdes av Sjöborgen. Free2Move och Sjöborgens samarbete
börjar gälla f o m januari 2022 och beräknas omsätta 412 000 kronor.
Free2moves erbjudande till marknaden som kombinerar förnybar el med optimering av förbrukningen gör att våra kunder kan dimensionera sin tilltänkta anläggning för förnybar el utifrån en optimal förbrukning och därmed inte riskera att välja en onödigt stor anläggning.
Detta medför att kunden får ner storleken på investeringen vilket ytterligare stärker resonemanget kring hållbar och klimatsmart verksamhet.
Vidare kan vi notera att våra övriga klimatsmarta affärer under perioden 1/10 - 15/12 uppgått
till 3 343 000 kronor.
Avslutningsvis vill jag också passa på och önska kunder, ägare och all värdefull personal en
God Jul och Gott Nytt År!
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Om Free2Move
Free2Move är en nordisk digitaliseringspartner för hållbar fastighetsförvaltning. Vår
mission är att skapa responsiva och resurseffektiva fastigheter. Bolagets kärnkompetens
och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling med smart
styrning och förnybar energi. Free2Move förenar människor och teknik som tillsammans
genom noggrann drift sparar pengar. Free2Moves leveranser minskar kundens
leverantörsberoende och minimerar miljöpåverkan.
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