Lidl Visby:
En milstolpe
i branschen

Lidls unika fastighetsbestånd växer
Lidl Sverige växer och har fler än 200 butiker runt
om i Sverige. Allt fler kunder hittar till Lidl och fastig
heterna utvecklas för att motsvara kundernas behov
och förväntningar – under 2020 öppnade vi 14 nya
butiker bland annat vår nordligaste i Boden och vår
första på Gotland. Hållbarhet genomsyrar hela Lidl
Sveriges verksamhet och vi arbetar aktivt för att vara
en av de branschledande hållbarhetsaktörerna inom
dagligvaruhandeln.
Lidl Sverige är pionjärer inom hållbart byggande
och hoppas inspirera andra aktörer, både inom och
utanför livsmedelsbranschen, att ta nästa steg för en
minskad klimatpåverkan. Butiken i Visby visar vägen
för framtidens butiksbyggande, inte bara för Lidl
utan för hela branschen.

Butiken i Visby visar vägen för fram
tidens butiksbyggande, inte bara för
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En 6 000 kvm stor solcells
ansläggning har installerats
på Lidls centrallager i Örebro.

Lidl Visby – världens första klimatneutrala handelsbyggnad
Den 25 juni 2020 öppnade Lidl sin första
butik på Gotland. Butiken i Visby är unik,
det är världens första klimatneutrala
handelsbyggnad och den har dessutom
byggts med en CO2-budget. Den har konstruktion och fasader i naturligt material,
miljövänliga byggnadsmaterial och lyfter
hållbart byggande till en ny, högre nivå.
Butiken är byggd helt i trä: träpaneler, träväggar, träbalkar och trätak. Även de flesta
synliga ytorna är i träytskikt. Fasaderna
sammansätter sig i sin helhet i träpaneler,
innerväggar och takbalkar i synligt limträ
och korslimmat trä. Taket utrustats med
780 kvm solceller, som förser butiken med
förnyelsebar el. Taket är dessutom försett
med drygt 282 kvm gröna takytor, där
det bland annat växer gräs och örter. På
tomten finns två ekozoner och planteringsytor på cirka 1 450 kvm som bidrar till den
biologiska mångfalden. Butiken uppfyller

som första byggnad miljöcertifieringen
NollCO2 enligt Sweden Green Building
Council samt BREEAM-SE med betygsnivån Excellent.
Att bygga en klimatneutral butik innebär
att bygga enligt en klimatbudget med en
strävan efter att använda så lite, och rätt,
material som möjligt. För att balansera
klimatpåverkan, att kompensera för det som
översteg budgeten, har Lidl Sverige investerat i additionell solenergi inom det egna
fastighetsbeståndet. En 6 000 kvm stor
solcellsansläggning har installerats på
Lidls centrallager i Örebro. Den energi
som produceras efter att klimat
skulden är kompenserad
för bidrar till att minska
såväl klimatavtrycket
som mängden köpt el
för butiken i Visby och
lagret i Örebro.

Så jobbar Lidl lokalt

Högsta kvalitet till bästa pris

Genom projektet Destination Lidl öppnas möjligheten för lokala
matproducenter att sälja sina produkter i Lidl-butiker hela vägen
från Boden i norr till Trelleborg i söder. Då Lidl Sverige avser öka
antalet varor från svenska och lokala leverantörer i sitt sortiment
annonserade man efter gotländska livsmedelsleverantörer när
man öppnade butiken på Gotland. Där vi finns vill vi bidra.

Lidl Visby är unik i sitt utformande men vi erbjuder samma
sortiment i alla våra butiker. Från Boden i norr till Trelleborg i söder
hittar du mat från Sveriges och världens alla hörn. Behöver du
produkter till hemmet eller fritidsintresset? Då har vi nog det också!
Hos Lidl kan du alltid handla med sunt förnuft för hela veckans
måltider och aktiviteter. Till grund för detta ligger vår affärsidé om
högsta k valitet till bästa pris som vi varje dag arbetar med själ och
hjärta för att förverkliga.

Mot framtiden och vidare
Att bygga en klimatneutral butik, som bara för
några år sedan var en avlägsen vision, är nu
omsatt i praktiken. Att dessutom få ta emot
utmärkelsen Årets Bygge 2021 och titulera sig
bäst i branschen är oerhört hedrande och ett
kvitto på det hårda arbete som lagts ner de
senaste åren. Butiken är en milstolpe i modern tid inom bygg- och
fastighetsbranschen i Sverige som vi på Lidl hoppas inspirera allt
fler, inte minst våra konkurrenter. För det går, det är Lidl Visby ett
exempel på!

Kontakta oss
Våra moderna butikskoncept erbjuder en
passande lösning för varje läge. Kontakta oss
så diskuterar vi gärna möjligheter tillsammans.
Fastighetskontor Stockholm
Box 6087
175 06 Järfälla
stockholm@lidl.se
Tel: +46 8 5555 6900
Lidl Sverige KB Fastighetsavdelning
Barkarbyvägen 5, Box 6087
175 06 Järfälla
fastigheter@lidl.se
Tel: +46 8 5555 7000
Fastighetskontor Örebro
Oskarsparken 1, Box 22136
702 04 Örebro
orebro@lidl.se
Tel: +46 8 5555 6940
Fastighetskontor Göteborg
Johan på Gårdas gata 5A
412 50 Göteborg
goteborg@lidl.se
Tel: +46 8 5555 6041

Höga miljömål
På Lidl är vi medvetna om vårt miljöansvar
och utmanar därför oss själva konstant med
högt satta miljömål. Alla våra standardbutiker
kommer framöver att miljöcertiferas enligt
Sweden Green Buildning Councils Miljö
byggnad. Och våra butiker i Visby och Sigtuna
eftersträvar också ett högt betyg på BREEAMs
certifieringsskala. Därför har de bl.a. utrustats
med solceller på taket, stora fönster för ljus
insläpp samt ekozoner utomhus för att främja
den biologiska och ekologiska mångfalden.

Örebro

Fastighetskontor Malmö
Hyllie Stationsväg 42
215 32 Malmö
malmo@lidl.se
Tel: +46 8 5555 6930
Göteborg

www.realestate-lidl.se

Text, form och produktion: Lidl Sverige.
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