
Ahlsell er, hvor folk bor, 
arbejder og lever deres liv
Som en førende distributør driver vi udvikling sammen med fagfolk, der fremstiller, installerer, bygger, reparerer og vedligeholder. 
Med en bred vifte af bæredygtige produkter og tjenester, vores specialviden og logistik i verdensklasse gør vi hverdagen for professionelle lettere.
Billedet viser nogle eksempler på, hvordan Ahlsell påvirker samfundet i en positiv retning.

Ahlsell er en vigtig aktør, når hospitaler, skoler og 
sundhedscentre bygges.
I det centrale Finspång, Sverige, bygges et nyt plejecenter, 
der samler al pleje under ét tag og dermed gør plejen sikker, 
enkel og problemfri for fremtidige patienter. 
Ahlsells kunde VentPartner er ansvarlig for ventilationen til 
bygningen, som sbygningen, som skal certificeres med "Miljøbygget Silver",

Uden energi stopper Sverige - vedligeholdelse og 
nybygning af regionale og lokale elnet
I det bølgende Norrbotten skovlandskab leverer 
Ahlsell materialer (på GPS -punkter) til Lapplands Elnät, 
da de udvider og styrker nettet for at imødekomme 
efterspørgslen fra industri og samfund

Alle har ret til rent drikkevand
På Gotland, Sveriges største ø, har Ahlsell og NCC 
bygget et rensningsanlæg til brakvand til sikring af 
drikkevand. Vandbehandlingsanlægget producerer 
7.500 kubikmeter vand om dagen, hvilket svarer til det 
daglige forbrug på godt 53.000 indbyggere.

Ud over regnvandsmagasiner er regnvand en 
uvurderlig ressource!
I byer og lokalsamfund kan stormvand ikke dræne væk 
og kan forårsage oversvømmelser. Växjö, Sverige fik 
hjælp fra Ahlsell til at installere et regnvandsmagasin, 
hvilket betyder, at regnvand opsamles og gradvist 
udledes i jorden. Dagvandet udledes i jorden. Dagvandet kan dermed blive til 
grundvand

Energieffektiv udendørsbelysning til mere sikre 
miljø for beboerne.
I løbet af foråret fik den kommunale ejendomsvirksomhed 
Svenbo hjælp fra Ahlsell til at designe en ny 
belysningsstrategi for Moga -skolen i Svenljunga, Sverige. 
Det var en værdifuld investering på mange måder. 
Hærværk er faldet, mens sikHærværk er faldet, mens sikkerheden i området 
omkring skolen er steget.

Fosfatfælden stopper eutrofiering i vores vandløb 
og søer
Fosfater er en væsentlig årsag til eutrofiering i vores 
vandløb og søer, og det er derfor vigtigt at installere 
fosfatfælder i individuelle spildevandssystemer. 
Ahlsell leverede omkring 60 fosfatfælder i 2020, 
hvilhvilket betyder cirka 17.000 kubikmeter renset vand 
hvert år.Oversvømmelsesbeskyttelse, nu en del af hverdagen

Næsten hvert år sættes nye årlige forårsflodrekorder i 
Norge på grund af det varmere og vådere klima. 
Ahlsell har stor erfaring på dette område og leverer 
fiberklude, membraner og erosionsbeskyttelse, der 
sammen med dæmpningsbassiner og pumpestationer 
kkan føre vand mod søer og oceaner på en kontrolleret 
måde.
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