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HÅLLBARHETSREDOVISNING
2020

FÖRST OCH FRÄMST WOOOOW!! HUR
LÅNGT HAR VI KOMMIT...? VILKET JÄ**A
TEAM! VILKEN VILJA! VILKEN RÅSTYRKA
DET FINNS I MÄNNISKOR SOM ARBETAR
TILLSAMMANS MOT GEMENSAMMA MÅL.
GRÄNSLÖS URKRAFT FÖR MODER JORD,
FÖR VARANDRA, FÖR KUNDERNA. VI
RIKTAR ETT SPECIELLT TACK TILL DIG SOM
KUND, SOM FÖRSTÅR OCH TROR PÅ VÅR
VISION. SOM AKTIVT VÄLJER EN BÄTTRE
VÄG DÄR DET ÄR MÖJLIGT OCH DÄRMED
TAR ETT EGET ANSVAR ATT MINIMERA
EFFEKTEN AV KLIMATFÖRÄNDRINGARNA.
EN HÖG FEMMA LAGET RUNT!

Det som startade som en vision, ogripbart långt från målen i en
smutsig bransch, har i hyperfart fullständigt sprängt allas förväntningar.
Inga barriärer är för stora, inga mål utom räckhåll när viljan och
engagemanget finns. Okej…nu

kanske du undrar vad visionen är?

”EN HÅLLBAR ORGANISATION SOM INTE
BELASTAR NÅGON ELLER NÅGOT ANNAT”
Visst låter det bra, men vad betyder det? Vårt mål är att alla våra
tjänster, från ax till limpa, inte ska ha någon negativ effekt på klimat,
miljö, djur, natur, medarbetare, leverantörer, kunder eller samhälle.
Saftigt, vi vet, men vi vill göra det här på riktigt.
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0% CO2-UTSLÄPP SENAST 2030
FRÄMJA BIOLOGISK MÅNGFALD
MER SOLENERGI ÄN VI FÖRBRUKAR 2022
GLÄDJE! BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS
BRANSCHBÄST
10% VINST (BRANSCHMEDEL 3%)
6 TIMMARS ARBETSDAG

LADDAR FÖR FRAMTIDEN, ELEKTRIFIERING PÅGÅR!
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SÅ HÄR LÅNGT FRAM ÄR VI

SÅ VAD HAR VI SYSSLAT MED UNDER DET
GÅNGNA ÅRET?
Våra underbart tjurskalliga och envist godhjärtade ägare har
beslutat att avstå vinstutdelning, och återinvesterar istället kapitalet
tills mål 2022 och 2030 är nådda.
”Det är nu pengarna behövs. Det är nu vi kan bidra att göra
skillnad för att undvika ’tipping point’, det är nu vi har möjligheten
att investera i framtiden,” säger ägare och hållbarhetsguru
Rickard Törnblom, samma självsmickrande härliga person bakom
tangentbordet!

SÅ PENGARNA OCH VILJAN FINNS, NICE!
VAD HAR VI GJORT MED DET DÅ?
Projekt ”mobilisera all kreativitet och alla möjligheter” för att engagera
medarbetare, som alla är bäst inom sitt område, i att vara delaktiga i
att effektivisera hållbart.
Vi har dessutom sjösatt ett bonussystem för samtliga medarbetare,
vilket kortfattat innebär en extra lön till samtliga, om företaget når
en vinst på 10%. Vi tycker det är en självklarhet att när vi gemensamt
arbetar för en större kaka, ska vi alla ta del av festen. En större kaka
innebär dessutom en snabbare omställning!
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DET HÄR HAR VI GJORT UNDER ÅRET:
Utbildning bättre snabbare gladare. Företaget har under året

genomgått omfattade utbildningar inom självledarskap, effektivt
styrelsearbete och systematiskt kvalitetsarbete.

Omställning till eldrift utökad med två eldrivna sandningsfordon

Inzile pro 4 och Maxus EV80. En tjänstebil byttes ut till en Tesla modell
3, och en till el-lastcykel.

Klimatneutralt. Vi kompenserar oundvikliga utsläpp från tunga

maskiner genom att subventionera solceller för våra kunder. Vi kallar
det win win win.

Health is wealth. Friska människor mår bra, företag med friska

medarbetare går bra. Att satsa extra på friskvård på jobbet är frisk
logik.

Frukost och frukt, en nice touch. Och även energi till
välbefinnande och prestation. Givetvis är allt vi köper ekologiskt och
fair trade, och i den mån det går närproducerat.
Nominerade! Vi blev glädjande nog nominerade till klimat- och
miljöpriset. Det ser vi som en stor ära och ett kvitto på allt vi gör. Med
detta lyckades vi även nå ut i etern och få möjligheter att påverka i
större sammanhang.
Lokalt arbete för globala mål. Vi arbetar aktivt för en hållbar

utveckling enligt FN:s globala mål. 11 av målen och 24 av delmålen
identifierades som mest relevanta, och kan tydligt kopplas till
verksamheten. LT Konsult Fastighetsservices antagna mål:

150 TON
CO2 SPARADE VI GENOM VÅR OMSTÄLLNING TILL
ELDRIFT, SOM ANNARS SKULLE BIDRAGIT TILL EN
REDAN LÅNGT GÅNGEN GLOBAL UPPVÄRMNING.

150 TON

72 TON

75 TON

2018

2019

2020

Utsläppsbesparing från transporter och
maskiner angivet i ton CO2. Utgår från
bensin 2,99 (kg CO2 ekv/liter).

OMSTÄLLNING BILAR OCH MASKINER
Omställning bilar och maskiner: Fossildrivna 10 st, utsläppsfria 22 st.

68,75% klart (tunga maskiner kvarstår).

KOLDIOXIDUTSLÄPP
Koldioxidutsläpp transport och maskiner. 2018: 50ton. 2019: 44,5ton.
2020: 36ton.

VEGAN CO2-BESPARING
Genom att utesluta animaliska produkter: mjölk, ägg, kött, fisk, skinn,
djurtestade produkter och gödsel, har vi sparat ca 5,5

TON CO2.

PLASTBESPARING
Plast och kemikalier är negativt för miljö och klimat, inget av det är
logiskt eller naturligt. Att tillverka skräp för att slänga skräp i känns för
oss upp och ner. Vi har ersatt all plast med bioplast och papper som
varken skadar klimatet eller hämnar den biologiska mångfalden.

11  100 st plastsäckar av bioplast och papper ersatte all förbrukning
även i år.

ENERGIFÖRBRUKNING
Energiförbrukning: el 38,18
47 gram = 4 888

kg CO2.

MWh, förbrukning av fjärrvärme: 104MWh *

NATURPRODUKTER
Vi har ersatt städkemikalier med såpa, med naturlig citrusolja som
enda tillsats. Vi kallar det eko-logiskt!

1 782 kg har under 2020 ersatts av ekologiskt naturligt bla. såpa,

alggödsel, ogräsmedel mm. 73 liter av i huvudsak Svanenmärkta
kemikaliska produkter har vi fortfarande inte kunnat ersätta med
naturprodukter. Bättre kan vi, bättre ska vi!

SOLENERGIPRODUKTION
Vi har producerat 18,8MWh, det motsvarar årsförbrukningen för 3,5
villor.

JÄMSTÄLLDHET
60% män, 40% kvinnor.
Sjukfrånvaro 2019: Kvinnor 4,62%. Män 7,79%. Totalt 6,68%.

Sjukfrånvaro 2020: Kvinnor 13,89%. Män 14,46%. Totalt 14,24%.

L Törnblom konsult i Västerås AB
Org.nr: 556450-5922

Nyckeltal 2020

Omsättning: 21 616 tkr
Antal anställda: 28
Kassalikviditet: 146,58 %
Vinstmarginal: 8,41 %
Soliditet: 33%
Olycksfall: 0st 2020. Försäkringsärenden: 5st. Skador på bilar och
maskiner eller problem i leveranser är inte kul för någon att hantera.
Inte minst för klimatet som i förlängning drabbas av onödiga
utsläpp. Här finns det ton av klimatbelastning att minimera, som
därför numera är vårt fokusområde.

VAD HAR VI FÖR UTMANINGAR?
En tuff tid med livsavgörande utmaningar kräver kraftfullt agerande,
men vi tror också på en lättsam attityd och en jäkla massa kärlek.
Pandemier och klimatförändringar är brutalt påtagliga bevis på
att naturen slår tillbaka, det är för länge sedan dags att anpassa
oss och falla in i ledet, enade och underordnade naturen, och att
ta tillbaka kärleken och glädjen i vardagen. Att bli en del av ett
fungerande ekosystem.
Bromsklossar? Omställningen i vår bransch, som dessutom är
en bransch med låg vinstmarginal, skapar naturligtvis en hel del
utmaningar. Men som vi ser det, även massor med nya möjligheter
och nya affärsområden.
Vi ligger långt före vår bransch och i ärlighetens namn även vår tid
i stort (Jante har kompledigt). Det gör att vi på ett flertal områden
tvingas ivrigt invänta tekniska framsteg, som till exempel eldrift
för tunga maskiner och mindre fordon, för längre och tuffare
jobbuppdrag (bara mellan dig och mig, 2021-2023 ser ut att lösa det
mesta).
Vi är alltid snabbt ut på ny teknik, inte för att vi egentligen tror att
första versionen av något är optimalt för vår verksamhet, och inte
för att vi inte förstår att priserna sänks med att produktionsvolymen
ökar. Vi gör det för att vi ska vara med och driva utvecklingen genom
att skapa en tidig efterfrågan.
Därför är vi stolt villiga att betala mer för ”mindre”. Om ingen gör det
så stannar utvecklingen och så kan vi ju inte ha det. Eller hur?!

VAR LIGGER FOKUS NU?
Kraften i vårt hållbarhetskoncept ligger i våra kunders händer. Ju
större andel vi tar från den fossiltörstande marknaden, desto större
är de positiva effekterna för klimatet och miljön.
Som vi ser det går marknaden nu in i ett slutligt mognadsstadie.
Att ta ansvar för sina fastigheters utsläpp och miljöpåverkan, att
anlita schyssta och pålitliga tjänster, samt eftersträva en långsiktig
ekonomi, är vad marknaden vill ha och behöver.
Vi har nått det vi kommit att kalla ”kritisk massa”. Vi har ställt om
till eldrift, omorganiserat, vidareutbildat oss och stärkt vårt team.
Vi är enade, mer effektiva, bättre, renare, schysstare, starkare. Vår
organisation är nu redo för snabb tillväxt. Vi är redo att ta över där
inte branschen ställer om.

FOKUS

OMSTÄLLNING ELDRIFT TUNGA MASKINER
TRIVSEL
UTÖKAT KVALITETSARBETE
ELDRIVEN HALKBEKÄMPNING 2021
FÖRST MED ELDRIVEN SNÖRÖJNING 2021/2022
FÖRST MED ELDRIVEN SANDUPPTAGNING 2022
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