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Mobilia får Malmös största
solcellsanläggning
Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har installerat solceller på taket på Mobilia i Malmö. Med
sina 2 500 kvadratmeter blir anläggningen den största av sitt slag i Malmö – och stärker
Mobilias vision att bli Malmös grönaste stadskvarter.
– Det här är ett viktigt steg i Atrium Ljungbergs hållbarhetsarbete, som vi tror kommer uppskattas
av såväl närboende som Mobilias besökare. Att ta tillvara på den energi som solen ger och själva
producera förnyelsebar el är ett bidrag för att klara de klimatutmaningar som vi står inför, säger
Anders Murmark, fastighetschef på Atrium Ljungberg i Malmö.
Med sina 2 500 kvadratmeter blir solcellsanläggningen i Mobilia den största av sitt slag Malmö
kommun och en av de största i Sverige. Under ett år kommer anläggningen att kunna producera
drygt 450 000 kilowattimmar el, vilket motsvarar den mängd som skulle krävas för att driva en
elbil 250 000 mil.
Med satsningen på solceller i Malmö vill Atrium Ljungberg bidra ytterligare till att skapa en hållbar
stad, där människor kan mötas på ett klimatvänligt sätt. Bolaget har sedan tidigare investerat i
stora solcellsanläggningar på fler fastigheter i Sickla, Stockholm.
Under en solig timme i juni produceras 488 kilowattimmar i Mobilia. Det räcker till:
- Elbilkörning cirka 340 mil
- Laddning av cirka 46 000 mobiltelefoner
- Bryggning av cirka 29 000 koppar kaffe
Investeringen i solceller är ett led i Atrium Ljungbergs hållbarhetsarbete. Bolaget har satt upp flera
hållbarhetsmål där det viktigaste är att minska energianvändningen. Atrium Ljungberg prioriterar
också grön finansiering genom gröna obligationer och gröna banklån med koppling till våra
hållbarhetsprojekt.
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Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på
tillväxtmarknader i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel
kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar drygt 1,2miljoner kvadratmeter fördelat på
ett sjuttiotal fastigheter, värderade till 47 miljarder kronor. Våra handelsplatser har närmare 60 miljoner besökare per år och i våra områden
arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden
motsvarande cirka 24 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large Cap-listan.
Läs mer på www.al.se
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