
MP bolagens framtidslöfte!

Miljöinvestering
Under 2019–2020 installerades en solcellsanläggning på Barkvägens fabrikstak i Ekenässjön. Anläggningen upptar en yta 
på 3 000 m2

  och genererar en effekt på ca 524 kW. Årsproduktion är beräknad på 450 000 kWh.
Av företagets truckar är 97 % eldrivna och målet är att ha en helt fossilfri truckpark.
I  fabrikerna pågår fortlöpande arbete där traditionella lysrörsarmaturer byts ut till LED, vilket ger en energibesparing 
på ca 30 %. Dessutom är de sensorstyrda för att inte lysa i onödan.

Miljögranskning
En oberoende granskning av vårt miljöarbete ser vi som en självklarhet och tack vare detta är vi numera godkända och
miljöcertifierade enligt ISO 14001.
I samband med certifieringen gjordes en energikartläggning av fabrikerna och därmed kunde man optimera energiuttaget.

Materialval
Vi tänker alltid på kvalité och hållbarhet i det dagliga arbetet. Bland annat har vi bytt material på varmförzinkade kabel- och 
trådstegar till ett miljövänligare alternativ. Z4 som vi valt att kalla detta material, använder mindre zink vid tillverkningen som 
då bevarar naturresurser i skog och mark. Under stegarnas livslängd är avrinningen av zink ner i jorden en fjärdedel, jämfört 
med traditionell zinkbeläggning. Dessutom blir det inga transporter mellan produktion och zinkanläggning.
Med ett stort fokus på råvaruleverantörer som forskar i fossilfri tillverkning, väntas inom några år en råvara som till-
verkats på detta sätt.

Elbil
Renault Zoe – elbilen med stor komfort och lång räckvidd
upp till 385 km. Bilen används som poolbil för möten
mellan kontor, fabrik och till kundbesök.

Så klart i MP-färger så den
syns på vägarna!

Vi strävar framåt med en ambition att ligga i framkant och tänka hållbart.
Jordens resurser ska räcka längre än vad vi själva kan överskåda, såväl för

kommande generationer. Så här tänker vi...

MP bolagens fabrik på Barkvägen i Ekenässjön, där detta tak numera utnyttjas för miljövänlig elproduktion.

Renault Zoe – MP:s miljöpärla!
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Ladugården på Farstorps Gård, även detta tak utnyttjas för miljövänlig elproduktion.

Jord och skog
MP-koncernen har stora skogsfastigheter som binder kol-
dioxid.
När träden växer binder dessa koldioxid och med ett aktivt 
skogsbruk och en långsiktighet medverkar vi till att sänka 
halterna av koldioxid i naturen och då bidra till  minskad för-
surning i sjöar och marker.

Ett vuxet träd binder ca 730 kg koldioxid per kubikmeter ved 
när det växer.

Omräknat till MP bolagens skogsinnehav blir det en gynn-
sam sänkning på 477 miljoner kilo koldioxid!

Farstorps Gård – Småland

I koncernen bedrivs även jord- och skogsbruk och taket på Farstorps gård utanför Vetlanda har fått en solcellsanläggning. 
Ytan är totalt ca 500 m2

  och genererar en effekt på 104 kW. Årsproduktion är beräknad till 95 000 kWh. 

MP bolagens stora skogsinnehav minskar försurning i skog och mark.


