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Pressmeddelande

Grönt pris till MittSverige Vatten som utses till
bästa samarbetspartner av Skanska
MittSverige Vatten tilldelas gröna priset av Skanska för VAprojekt Alnö där företaget tillsammans med Skanska utvecklat
lokalanpassade arbetsmetoder och gröna lösningar för att
skydda den känsliga skärgårdsmiljön.
Sundsvallsföretaget vinner i kategorin bästa samarbetspartner då man visat
stor öppenhet för förslag och lösningar i samband med VA-projektet Alnö.
– Att bygga på en ö med komplexa markförhållanden och känslig
skärgårdsmiljö har verkligen satt oss på prov. I det arbetet har MittSverige
Vatten varit en värdefull samarbetspartner som visat stor öppenhet för
förslag och lösningar, säger Peter Nylén, projektchef för Alnö, Skanska
Sverige.
För att minska påverkan på den känsliga skärgårdsmiljön har projektet till
exempel optimerat transporterna, minimerat schaktarbetena genom styrd
borrning och återanvänt bergmaterial och överblivet VA-ledningsmaterial.
Projektet har även arbetat nära kommunens miljökontor för att minimera
påverkan för närboende.
– Med det här priset vill vi uppmärksamma MittSverige Vatten som har visat
visar starkt stöd och intresse för att utveckla socialt och miljömässigt hållbara
lösningar och arbetsmetoder, säger Peter Nylén.
Skanska delar ut det Gröna framtidspriset för att lyfta fram kunder och
samarbetspartners som bidrar till användningen av gröna lösningar och
driver på ett hållbart samhällsbyggande.
Prisutdelningen äger rum på Café Piren, Raholmsvägen 110 B, kl. 14.00.
Media är välkomna att delta. För mer information kontakta Peter Nylén,
projektchef, tel: 010-448 85 06.
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Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet
inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I
Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick
2013 till cirka 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2013
cirka 1 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

