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Braskaminer ger
värme och mys.
Solceller ger el.

Fasaden tilläggsisoleras,
tjocklek 15 cm.

Huset tätas och ”energitjyvar” hindras.

Solpaneler ger
varmvatten.

Fönster och dörrar byts
mot nya välisolerade.

Belysning kommer
från led-lampor.

Tjälisolering höjer
bottenplattans temperatur.

Övrigt
• Ventilation, varmvatten och belysning regleras efter behov.
• Nya energisnåla hushållsapparater.
• Bildskärm i husets hall visar energiförbrukningen.

Noll kronor i energikostnader
– Villa Kyoto visar på möjligheterna
Villa Kyoto är en vanlig familjevilla
från 70-talet, som renoveras så
att den blir ett av Sveriges mest
energieffektiva småhus. Det är vad
Erik Orvarson på ABC-Konsulterna
jobbar med för tillfället.
Målet med Villa Kyoto är förvandlingen av en
vanlig 70-talsvilla till ett modernt 2020-talshus
för ”familjen Svensson” och dessutom få till
ett hållbart boende utan några energikostnader och med minimalt underhåll. På sikt kommer förhoppningsvis dylika förvandlingar att
leda till fler arbetstillfällen i Sverige och även
minska det globala klimathotet.
– Villan har idag direktverkande el som
kostar drygt 30 000 kr per år inklusive hushållsel. Grovt räknat har ägarna sedan huset byggdes 1978 haft över 1 miljon kronor
i energikostnader i dagens penningvärde.
Och det finns massor av villor av denna typ
som i dag står och läcker energi, säger Erik
Orvarson.
Villan, som ligger i Göteborg, kommer att
bli ett visningshus för att göra omvärlden

och myndigheterna uppmärksamma på
hur det idag går att energieffektivisera en
”vanlig villa”.
– Renoveringen kommer att vara klar i
mars/april i år. Då kommer vi ha vidtagit
27 olika energiåtgärder för runt 800 000 kr
som gör att villans energikostnader går från
30 000 kr per år till 0 kr kronor. Payoff-tiden
blir enligt våra kalkyler knappt tio år och husets värde förväntas öka med 500 000 kr.
Byggnader står för 40 % av energiförbrukningen i Sverige och 50 % av det globala koldioxidutsläppet. Isolering är den
enskilt största faktorn för att minska energi
kostnaden i byggnader. Förbättrar man
isoleringen i ett hus har man för all framtid
minskat energikostnaderna.
– I Villa Kyoto isolerar vi inte bara själva
husgrunden utan sticker också ner isolerskivor av EPS i marken runt huset. Det blir
som en krage runt villan som höjer marktemperaturen under huset, så att energikostnaden blir lägre och golven varmare.
Sundolitt är en av samarbetspartnerna.
– Sundolitt har bra produkter och är

”hungriga”. Dessutom har ledningen en
klar framtidsvision, de är offensiva och
öppna för nya idéer. Ett exempel är att
Sundolitt anpassat produkter för isolering
av husgrunden och marken runt småhus.
Produkterna levereras med enkla monteringsanvisningar och minskar påtagligt
energikostnaden i radhus och villor.
Mer information:
Emil Syrén
emil.syren@sundolitt.com
070-587 74 89

Namnet ”Villa Kyoto” kommer från det berömda
Kyoto-protokollet och den så kallade ”KyotoPyramiden”.
(www.villakyoto.se öppnas i mars 2012).
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Kampanj i Fiskhamnen i Göteborg

Peab bygger Nordby
Shopping Center
I Nordby Shopping Center, som ligger
mellan Strömstad och Svinesund, byggs
det som troligen blir Sveriges största dagligvaruhandel. I den 10 000 kvadratmeter
stora butiken blir Nordby Supermarket
enda hyresgästen. Byggnaden, som
uppförs av Peab Sverige AB, har dessutom tre parkeringsdäck ovanpå butiken
med plats för inte mindre än 1 200 bilar.
– Det är det fjärde huset i detta stora
shoppingcenter som 2011 med sina
110 butiker omsatte 3,8 miljarder kronor. Vi skall vara klara 1 november
2012 och butiken kommer att öppna
portarna 15 november, säger Lars
Carlson, inköpare på Peab Sverige AB.
Bottenplattan och bjälklaget mellan butik och p-däck är isolerade med
cellplast från Sundolitt. Totalbudget för
bygget är 200 miljoner kronor.

Sundolitt är delaktig
i danskt Climate+hus

I mars i fjol flyttade en dansk familj in
i ett hus som byggts enligt passivhusprincipen och där Sundolitts danska
dotterbolag levererat EPS-materialet
Climate+.
Via länken nedan kan du läsa mer
om bygget. www.sundolitt.dk/sundolitt/
passivhus/update

Vid årsskiftet startade Sundolitt en ny försäljningskampanj, och det man vill sälja är
fisklådor till Fiskhamnen i Göteborg.
– I Fiskhamnen finns många potentiella
kunder, företag som har den fördelen att de
ligger i vårt närområde. Men framförallt är
det så att många av dem är trångbodda och
har ont om lagerutrymme, berättar Mikael
Hagberg, säljare på Sundolitt.
Konceptet bygger på idén att låta alla
25 grossistföretagen i Fiskhamnen beställa
mindre kvantiteter av fisklådor per tillfälle
och att Sundolitt levererar med egen bil 1–2
gånger per vecka.
En fiskgrossist som har nappat på kampanjen är Sweden Seafood som varit verksamma i Fiskhamnen i 35 år och omsätter
100 miljoner kronor.
– Vi har tidigare haft Sundolitts fisklådor,
men då var logistiken och lagerutrymmena
problemet. Det nya upplägget med schemalagda leveranser är vi nöjda och glada för.

Klas Westlund, ägare av Sweden Seafood.

Vi jobbar med färskfiskhantering och då är
cellplastlådorna från Sundolitt väldigt lämpliga, säger Klas Westlund, ägare av Sweden
Seafood.
Kampanjen är satt till första kvartalet 2012
men Sundolitt ser långsiktigt på satsningen.
– Jag kommer att lägga en hel del tid i
Fiskahamnen ett bra tag framöver för att få
fler kunder att nappa på vårt erbjudande,
avslutar Mikael Hagberg.

Vasaloppsåkarna har ordning på
vallan mycket tack vare Sundolitt
Skigo är en av
världens bästa
producenter av
skidvalla. Företaget drivs av skidlegenden Christer Majbäck, och
många av dagens stjärnor, som Charlotte
Kalla, Marcus Hellner och Petter Northug,
kan tacka honom för sina framgångar. För
även om man är bäst tränad så krävs det
bra skidor för att komma först.
Skigo har tagit fram en Vasabox som
innehåller de basprodukter som ska underlätta träningen inför och genomförandet av
de nio milen mellan Sälen och Mora.
– Vi har tillsammans med Sundolitt tagit
fram 500 inreden av materialet Ethafoam
som ligger i vår vallalåda. Vasaloppet är

Mer information – www.sundolitt.se

själva kulmen för vår breda målgrupp.
Snacket och teorierna om vilken valla
som gäller är alltid ett hett ämne. Till hjälp
har vi ett 20-tal teståkare som hela Vasaloppsveckan lägger ut tips på vår hemsida
(www.skigo.se) om vilken valla som är bäst,
säger Håkan Svensson, försäljningschef på
Skigo.

Christer Majbäck har sex mästerskapsmedaljer
varav ett är stafettguldet i VM i Lahtis 1989.

