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Lagan får snart tillgång till
fjärrvärme från Ljungby Energi
En och annan undrar säkert varför Gustav R. gräver i gamla
järnsvägsbanken/cykelbanan mellan Ljungby och Lagan.
Gustav Johansson är den hos Gustav R. som är ansvarig för
den aktuella grävningen.
Gustav berättar att arbetet går ut på att anlägga en ledning för att kunna ansluta Lagan till
Ljungby Energis fjärrvärmenät. Och det innebär
en hel del arbete som passar Gustav R. som handen i handsken, menar Gustav.
Vi ska:
• Schakta hela vägen
• Lägga ner och isolera rören
• Svara för att rören blir sammanfogade och
isolerade i skarvarna

• Fylla igen gropen med rätt material på rätt
plats
• Bereda och återställa marken
• Projektet avslutas med att Ljungby kommun
finjusterar och asfalterar cykelbanan
Arbetet påbörjades den 15 oktober i fjol och
skulle enligt plan vara klart den sista april i år,
men en kall och lång vinter har sinkat projektet.
Projektet har sysselsatt ca 8 personer.

Fjärrvärmeledningen
närmar sig nu Lagan
FJÄRRVÄRMEN SKA UTVECKLAS I LJUNGBY
Kunden/den organisation som upphandlar projeket är Ljungby Energi, ett av Ljungby kommun
helägt företag. Bo Schönbeck som är vd där, berättar att det i företagets affärsplan anges att
företaget ska utveckla fjärrvärmen i Ljungby
kommun. Idag har man en marknadstäckning
på 85% av hushållen inom Ljungby tätort. Vid
avfallsförbränning ska överskottsenergin kunna
erbjudas till kunderna. Som t ex Sunnerbobadet,
vars vatten värms upp av överskottsenergi.
Priserna för fjärrvärme och elnät i Ljungby är
mycket gynnsamma ur ett nationellt perspektiv.
Bo Schönbeck menar att detta faktum bidrar till
att göra Ljungby till en attraktiv etableringsort.

Medarbetare i teamet som bygger fjärrvärmeledningen

Projektet med fjärrvärme till Lagan handlades upp enligt lagen om offentlig upphandling.
Gustav R. vann affären i konkurrens med både
lokala och andra företag. Ljungby Energi har
synnerligen goda erfarenheter av och mycket
bra relationer till många lokala entreprenadfirmor i Ljungby. Detta projekt har Gustav R.
hittills skött till vår stora belåtenhet, menar
Bo Schönbeck. Projektet är ju ännu inte helt i
hamn, men allt tyder på att budget och tidsram
kommer att hållas. Detta tack vare en kompetent projektledning och skickliga medarbetare.
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Grävande
medarbetare
Nu blir Gustav R.

ännu grönare!

Martina Dubravac,
företagets kvalitets- och
miljöingenjör, ser gärna
att dieseln ersätts av ett
miljövänligare drivmedel.

Dag Karlsson är anställd som anläggningsarbetare på Gustav R. sedan 6 år. Just nu arbetar han
med ett projekt som handlar om dränering och
isolering av grunden till vårdcentralen Kungshögen
vid Ljungby Lasarett. Dag trivs alldeles förträffligt
med jobbet och uppskattar den stora variationen i
arbetsuppgifterna. Det kan röra sig om allt från att
planera en gräsmatta till att riva en byggnad.
Innan Dag kom till Gustav R. bodde han och verkade i knallebygden, närmare bestämt i Kinna. Det
som fick honom till Ljungby var i första hand inte
Gustav R. utan, just det, kärleken. Men tycke mellan Dag och Gustav R. uppstod också snart.

Sedan lång tid tillbaka har grönt varit färgen för Gustav R. Johansson. Nu
går företaget in i en ny era som innebär att den gröna färgen kommer att
sprida sig och etsa sig fast långt in i företagets själ.
MÅL
Martina Dubravac, kvalitets- och miljöingenjör hos Gustav R., berättar att flera delmål för
innevarande år redan är uppfyllda. ”Bland annat kommer vi under den närmaste månaden
att byta ut den vanliga fossila dieseln till HVO
eller evolutiondiesel, som till största del består
av biobränsle”, menar Martina.
Installation av solpaneler på huvudkontoret
genomförs i april i år. Beräknad elproduktion
är ca 40.000 kWh/år. Företagets långsiktiga
mål är att elektricifiera alla lätta lastbilar och
personbilar. Elen från dessa solpaneler kommer att räcka till ca 17 st personbilar som vardera kör 1.500 mil per år! De långsiktiga målen
är tuffa men nödvändiga. Planen är att Gustav
R. inom 12 år skall vara i stort sett oberoende av fossil energi och utsläppen av fossila
växthusgaser skall ner med 90% jämfört med
2017.
Så om någon tycker att Gustav R.s gröna
färg blivit ännu tydligare, så är det helt med
sanningen överensstämmande.

Funnit sig väl tillrätta i Ljungby
Familj: Sambo och tillsammans fem barn
Bor: I villa i Ljungby
Fritid: Familjen, fotbollstränare för barn
Lyssnar på: Den musik som går på Mix Megapol
Äter helst: En halvblodig grillad biff. Älskar mat!
Dricker gärna: Vatten – stilla eller bubbel
Läser: Det blir ljudböcker - deckare

Produktion: MMK / JOMA GP

Gustav R. är för närvarande inne i den slutliga förberedelsefasen för ansökan om ISO
14001-certifikat. Företaget blir då ett bland
90-talet certifierade företag i Kronobergs län.
På frågan: Varför detta?, svarar företagets
vd Per Johansson: ”Ett certifierat företag ger
oss en unik fördel med tanke på marknadens
krav samt en stor möjlighet att ytterligare förbättra vår verksamhet. Certifikatet kommer att
ha en mycket stor betydelse i framtiden, eftersom det är ett kännetecken på företag som
ägnar särskild uppmärksamhet åt miljö- och
hållbarhetsfrågor i sin verksamhet. Något som
kommer att bli allt viktigare för ett företag
som Gustav R. som vill ligga långt fram i de
långsiktiga hållbarhetsfrågorna”, tillägger Per.
För att erhålla certifikatet måste Gustav R.s
miljöledningssystem regelbundet kontrolleras
av ett utomstående oberoende organ.

