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Skanska utsett till Storbritanniens grönaste företag
Skanska har utsetts till det grönaste företaget i Storbritannien av
tidningen Sunday Times. Idag presenterades deras Best Green
Companies Award och Skanska var nummer ett, alla kategorier.
– Vi är mycket glada och stolta över den här utmärkelsen. Den är ett
erkännande av att vi fullföljer vår plan, att bli ledande inom grönt
byggande, och ett erkännande av det hårda arbete som våra
medarbetare lägger ner för att vi ska nå det målet, säger Johan
Karlström, Skanskas VD och koncernchef.
– Att Skanska utsetts till bästa gröna företag kan inte överskattas. Det
är första gången ett stort företag med stor påverkan på miljön har
vunnit utmärkelsen. Skanska har konsekvent visat bransch-ledande
engagemang för att minska sin miljöpåverkan och är idag erkänt som
drivande i omvandlingen av vad som en gång var en av våra
”smutsiga” branscher, säger Alaistair McCall, redaktör för Sunday
Times Green List.
The Sunday Times Best Green Companies Awards publicerades för
första gången för fyra år sedan. Förra året utsågs Skanska till
”grönaste” företaget i byggbranschen.
– Företagets ansträngningar för att integrera sitt miljöarbete med
affären är enastående. Skanska har hela tiden legat i topp fem och är
ett av endast 15 företag som varit med på samtliga fyra listor vi har
publicerat. Det är en bedrift som företaget kan vara mycket stolta över,
säger Alaistair McCall.
Listan bygger på två olika undersökningar. En som omfattar bland
annat miljöpolicies, miljöutbildningar, energiförbrukning, avfall och
återvinning. Den delen står för ungefär 70 procent av den slutliga
rankningen. Den andra delen är en medarbetarundersökning där
anställda svarar på 52 påståenden med alternativ från ”instämmer
helt” till ”håller inte alls med”.
Skanska UK med ca 4.500 medarbetare hade 2010 intäkter som
uppgick till 14 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom byggande av
hus, anläggningar och distributionsnät samt byggservice. Skanska är
även ledande inom det brittiska programmet för offentlig-privat

samverkan, PFI (Private Finance Initiative). Skanska har också inlett
utveckling av bostäder för den brittiska marknaden.
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Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com
Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.
Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med
expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i
offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar
Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har
idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och
Latinamerika. Omsättningen år 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.

