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– TIL L S A M M A NS S K A PAR V I EN H ÅL L B AR FR AMT I D
Med vårt Greenline-initiativ strävar vi efter att minska klimatpåverkan. Det gör vi på flera sätt.
Bland annat genom att driva utvecklingsprojekt runt om i världen, klimatkompensera och stödja
initiativ för en hållbar utveckling. Så när du köper en Greenline-produkt gör vi skillnad tillsammans.
På Regin drivs vi av en vision om människors välbefinnande i en hållbar framtid. Vi arbetar hårt
för att utveckla energieffektiva lösningar för fastigheter som också ger ett bra inomhusklimat. Men
vi har även ett socialt ansvar som företag att engagera oss i samhället och minska klimatpåverkan.
Som en del i vår satsning har vi skapat en produktkategori som är kopplad till Greenline, där varje
såld produkt bidrar till investeringar i hållbarhetsprojekt och klimatkompensation. På så sätt gör vi
skillnad tillsammans med våra kunder.

Kunskap skapar förändring i Indien
Indien står för en betydande del av världens koldioxidutsläpp. En sänkning av energianvändningen i
indiska fastigheter kan därmed ge stora miljövinster globalt. Regin har sedan flera år lagt betydande
resurser i utvecklingsprojekt i Indien, som också stöds av BMUB*, för att sprida kunskap om hur man
energieffektiviserar fastigheter. Vi har startat en utbildning på en skola i södra Indien, varit med i
pilotprojekt och undervisat hundratals personer i att hantera system för fastighetsautomation. För
varje fastighet som optimeras reduceras koldioxidutsläppen avsevärt. Vi är stolta över att ha varit
med och lagt en bra grund för skapandet av energieffektiva fastigheter i Indien.

Bättre livskvalitet och mindre skövling i Ghana
Regins arbete inom Greenline har även bidragit till klimatkompensation via företagets samarbetspartner Tricorona. Projekten som stöttas är så kallat ”Gold Standard”-verifierade, vilket innebär att
de håller en hög kvalitet och årligen granskas. I linje med företagets övergripande mål om att verka
för en global energieffektivisering har Regin valt att stödja ett projekt i Ghana där det utvecklas,
produceras och säljs energieffektiva spisar. Spisarna halverar användningen av kol vilket ger en minskad skogsskövling och positiva effekter på koldioxidutsläppen. Spisarna har också stor påverkan på
människors hälsa, då de minskar förekomsten av luftföroreningar i hemmen. Den lokala tillverkningen
och försäljningen skapar arbetstillfällen och säkrar försörjningen för många familjer.
Greenline är en långsiktig satsning för en hållbar och energieffektiv framtid, vilket är en utmanande
och viktig resa som Regin gör tillsammans med personal och kunder.

Tack för att ni är med oss.
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*Projekten ingår i International Climate Intiative (IKI). BMUB, The Federal
Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety,
stödjer detta initiativ baserat på beslut fattat av Bundestag, den folkvalda parlamentariska församlingen i Förbundsrepubliken Tyskland. Läs mer om projektet på
www.international-climate-initiative.com
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