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Visionært, progressivt og flot!

Disse positive tillægsord - og mange flere af samme
slags - kan man uden problemer knytte til Din Forsynings nye domicil, som lige nu skyder op på Ulvsundvej i Esbjerg Nord.
Forbipasserende bilister vil måske betragte den nye
bygning som en beboet høj, med en jævnt skrånende,
græsklædt facade og beplantning på taget. Bygningen
vil ose af bæredygtighed - både ude og inde. De ansatte, som fra sensommeren 2017 vil have deres daglige
færden i den nye bygning, vil nyde godt af markant
forbedrede faciliteter, et godt indeklima og et arbejdsmiljø på højeste niveau.

Samler aktiviteterne

Netop energi, miljø og arbejdsmiljø har været vigtige
parametre lige fra første tanke, fortæller Jesper Frost
Rasmussen, direktør i Din Forsyning, mens han viser
rundt på den travle byggeplads:
- Vi vil skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor alle
virksomhedens funktioner får langt bedre rammer

end tidligere. Vi vil også gerne vise, at en kommunal
virksomhed sagtens kan være på forkant hvad angår
arbejdsmiljø og bæredygtighed indenfor en fornuftig,
økonomisk ramme, siger Jesper Frost.
Den nye bygning skal samle størstedelen af de aktiviteter, som i dag ligger på to adresser - nemlig på
Ravnevej i Esbjerg, og Gl. Kærvej i Varde.
- Alt andet lige bliver vores arbejde mere effektivt,
når en stor del af aktiviteterne foregår på samme
adresse. Derudover ønsker vi at stimulere en god,
fælles arbejdskultur, som skal komme vores kunder til
gode, påpeger Jesper Frost.

Høj standard

Det nye domicil bliver bygget i henhold til den såkaldte
DGNB-standard. DGNB bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. Det betyder, at
bygningen bliver evalueret miljømæssigt, socialt og
økonomisk. Grundtanken i DGNB er, at et byggeri kun
er levedygtigt på længere sigt, hvis disse tre parametre
er bæredygtige hver især.

- Som forsyningsvirksomhed har vi tæt forbindelse
med naturen og miljøet. Derfor giver det god mening,
at vi med det nye byggeri går forrest og viser ansvarlighed, siger Jesper Frost. Han har klare forventninger
om, at det nye domicil vil vinde en guldmedalje, når
DGNB-eksperterne kommer på besøg for at evaluere
det færdige byggeri.

Gode løsninger

At der ikke er tom snak, når det gælder energi, miljø
og arbejdsmiljø, fremgår tydeligt, når man nærlæser
tegninger og planer for den nye bygning. Helt fra starten er gode løsninger blevet indbygget i projektet. Selve grunden er blevet undersøgt for at sikre, at den ikke
er forurenet. I denne proces stødte man på skyttegrave
fra 2. verdenskrig, som var fyldt med affald, men som
blev grundigt renset, inden byggeriet blev indledt.
Det er heller ikke udelukkende af æstetiske årsager,
at Din Forsynings nye hovedkvarter bliver udstyret med
et stort, grønt tagareal. Beplantningen vil nemlig gøre,
at regnvand forsinkes ved kraftige regnskyl. Samtidig
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ANNONCE

Som forsyningsvirksomhed
har vi tæt forbindelse med
naturen og miljøet. Derfor
giver det god mening, at
vi med det nye byggeri
går forrest og viser
ansvarlighed.
Jesper Frost Rasmussen

vil den grønne løsning gøre, at bygningen bliver en
naturlig del af den omkringliggende natur og biodiversitet.

Godt arbejdsklima

Indenfor er intet overladt til tilfældighederne. Ud over
de topmoderne kontor- og lagerfaciliteter bliver der
gjort ekstra meget ud af indeklima. Maling og gulvtæpper får lov til at gasse af inden indflytningen, og
eksperter har været med i processen for at sikre et lavt
energiforbrug og støjniveau. Og naturligvis bliver alt
køkkenaffald kværnet og derefter afleveret til biogasanlæg.
- Vi har naturligvis et stort ansvar for vores kunder
i Esbjerg og Varde. Og vi mener, at når vi skaber de
bedste rammer for vores medarbejdere, vil det smitte
positivt af på den service, vi leverer til vores kunder
og den værdi, vi skaber for dem, siger Jesper Frost
Rasmussen.

Vi har naturligvis et stort
ansvar for vores kunder i
Esbjerg og Varde.
Og vi mener, at når vi
skaber de bedste rammer
for vores medarbejdere,
vil det smitte positivt af
på den service, vi leverer
til vores kunder og den
værdi, vi skaber for dem.
Jesper Frost Rasmussen

FAKTA

Din Forsynings nye domicil
ligger på Ulvsundvej 1 i Esbjerg.
Byggeriet blev indledt i juli 2016,
og vil stå færdigt i juli 2017.
Bygningen er på 6.000 kvadratmeter
og kendetegnes ved et grønt, beplantet
tagareal på 4.400 kvadratmeter.
Det nye domicil skal huse administration,
værksteder, lager og garager og vil være
arbejdsplads for omkring 150 af
Din Forsynings ansatte.
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