
Input till OKs regionala årsmöten 2022

OKQ8 Scandinavia



Innehåll
1. Jämtland/Härjedalen
2. Västernorrland
3. Hälsingland
4. Dalarna
5. Gästrikland
6. Uppland
7. Västmanland
8. Närke
9. Södermanland
10. Nordvästra Stockholm
11. Nordöstra Stockholm
12. Sydöstra Stockholm
13. Stockholm
14. Sydvästra Stockholm

15. Östergötland
16. Skaraborg
17. Fyrstad
18. Göteborg
19. Södra Älvsborg
20. Jönköping
21. Gotland
22. Kalmar
23. Kronoberg
24. Halland
25. Norra Skåne
26. Blekinge
27. Södra Skåne



Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
FR: Ny franchisetagare i Mörsil och uppfräschning av butiken; Pågående utbyggnation för större butik med ny lounge i Östersund (S. Gröngatan)

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
ER: HVO går att tanka i Strömsund, Gällö och Östersund (Körfältet) i nuläget och Sveg ligger som plan:
Ad blue finns med i plan för Strömsund och Sveg – inget spikat
FR: Östersund (S. Gröngatan), Svenstavik och Krokom har HVO idag, Mörsil och Åre kommer under våren, AdBlue på pump i Krokom

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
ER: En stor Tesla-laddstation finns i Sveg.
FR: Laddstolpar kommer etableras i Hammerdal under året.

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
ER: Abonnemangslösning på alla ER.
FR: Abonnemangslösning Östersund S. Gröngatan, Renoverad tvätt-själv-hall i Hammerdal och Svenstavik

1. Jämtland/Härjedalen
Strömsund, Krokom, Åre, Berg, Östersund, Ragunda, Bräcke och Härjedalen



2. Västernorrland
Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
ER: HVO100 finns numera också i Skönsberg, Sollefteå och Kramfors. Dessutom går det att tanka adblue på pump i Kramfors. Finns sedan tidigare 
i Härnösand, Kvissleby och Sundsvall City.
FR: HVO100 finns i Junsele och nyetablering i Älandsbro under 2021.

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
ER: HPC-laddare är på plats i Skönsberg och beräknas starta upp under April. (ER) Sundsvall City har fått laddstation installerat förra året och 
dessutom möjlighet att hyra elbilar.
FR: HPC-laddare kommer till Junsele under året.

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
ER: Abonnemangslösning på alla ER.
FR: inget nytt

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?
• Solceller på Skönsberg och Sundsvall Citys tak (ER)

Finns det några andra ”roliga fakta” som kan delas med medlemmarna – t.ex antalet köpta korvar eller kaffe osv.
• Själscanningskassa finns på Sundsvall City (ER)



3. Hälsingland
Nordanstig, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn

Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
FR: Alfta har byggts om till QTG

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
ER: HVO100 går att tanka i Hudiksvall och Bollnäs. Dessutom adblue på pump i Bollnäs.
FR: Gnarp har nyligen fått HVO100. Ljusdal har sedan tidigare HVO100 och AdBlue på Pump.

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
FR: Laddstation finns i Ljusdal och Alfta

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
ER: Vi byter biltvätt i Hudiksvall prel. I Juli 2022. 
AUT: Ny biltvätt har byggts på vår automatstation i Hudiksvall (Hälsingeporten).
ER: Abonnemangslösning på alla ER.
FR: Ny automattvätt och tvätthall med genomfart i Ljusdal. Abonnemangslösning i Alfta

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?
ER: Solceller sätts upp i Hudiksvall

Finns det några andra ”roliga fakta” som kan delas med medlemmarna – t.ex antalet köpta korvar eller kaffe osv.
FR: 98oktan finns nu i Ljusdal och kommer till Gnarp under året; Tönnebro har självutcheckningskassa sedan vecka 7



4. Dalarna
Avesta, Hedemora, Säter, Ludvika, Smedjebacken, Borlänge (ER), Falun, Gagnef, Leksand, Rättvik 
FT, Mora, Orsa, Älvdalen, Malung, Särna

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• Särna och Smedjebacken har HVO. Leksand, Djurås, Mora, Borlänge (Bygatan), Malung har också nu HVO.

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?
• Solceller på OKQ8 Djurås, OKQ8 Hedemora, OKQ8 Borlänge (ER)

Finns det några andra ”roliga fakta” som kan delas med medlemmarna – t.ex antalet köpta korvar eller kaffe osv.
• Självscanning på gång i Malung och Vansbro (planerat till innan påsk)

Andra saker som du bedömer kan vara av intresse ur ett medlemsperspektiv?
• Påverkan på OKQ8 Ludvika borde minska eftersom arbetet med nya trafikplatsen flyttas inåt stan.
• Installation av AdBlue på OKQ8 Rättvik (ER) på gång



5. Gästrikland
Hofors, Sandviken, Gävle - Brynäs, Gävle - Andersberg, Valbo, Ockelbo

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• OKQ8 Andersberg ökar HVO.

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• Laddare på gång till OKQ8 Valbo (planerat vecka 17)

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?
• Solceller på Andersberg
• Test av bio-bensin på OKQ8 Brynäs

Andra saker som du bedömer kan vara av intresse ur ett medlemsperspektiv?
• Arbete med att kartlägga åtgärder för marken på OKQ8 Brynäs pågår.



6. Uppland
Tierp, Uppsala, Enköping, Östhammar, Knivsta

Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• HVO på g på Årstagatan
• Tierp har börjat med tvättabinnemang.
Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• Kungsgatan och Säby Uppsala har högst andel HVO i sverige. Konstant över 20% är hållbar

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• Säby och Årstag planerat innan sommaren 3 HPC/station

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• GDS bernadottevägen. Automattvätten renoveras och byts ut nu i April 2022.

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?
• Solceller instalerat på Svartbäcken, Årstagatan, Kungsgatan och Enköping

Finns det några andra ”roliga fakta” som kan delas med medlemmarna – t.ex antalet köpta korvar eller kaffe osv.
• Automattvättsvolymen har haft en god tillväxt i Uppsala, våra 5 stationer landade på nästan 100 000 tvättar, upp från ca 50 000 innan 

införande av abonnemang.
• Östhammar kommer att kunna erbjuda vårt goda Starbuckskaffe.



7. Västmanland
Västerås, Sala, Hallstahammar, Norberg, Fagersta, Skinnskatteberg, Surahammar, Köping, Arboga, 
Kungsör
Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• Norrleden har bra utv på hvo. Etablering HVO på g Kopperbergsvägen, Erikslund etablerat under året.
• Fagersta har HVO.

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• På gång i Arboga, Norrleden på g,

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Djuphamnsvägen Västerås byter automattvätt i maj 2022.
• Köping och Fagersta har nu tvättabonnemang.

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?
• Norrleden, Surahammar, Kungsör, Arboga och Sala solceller.

Andra saker som du bedömer kan vara av intresse ur ett medlemsperspektiv?
• Uteplats byggd utanför Norrleden – Perfekt att avnjuta en god mjukglass i vårsolen



8. Närke
Ljusnarsberg, Hällefors, Lindesberg, Nora, Karlskoga, Örebro, Lekeberg, Degerfors, Kumla, 
Hallsberg, Laxå, Askersund
Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• Tvätt värdar finns nu på Västhagagatan i Örebro samt 4 stycken snabbladdare i samarbete med Skellefteå kraft.
• Renoveringen av Hagmarksgatan i Örebro där vi även under året bytt automat tvätt stationen samt börjat med paket utlämning vilket gjort att 

utvecklingen gått bättre o snabbare än väntat.
• Södermalmsplan i Örebro byter tvätt under våren .
• Hällefors har gjort en rejäl ombyggnad i butiken.
• Kumla ombyggnation i butik enligt nya konceptet.

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• Kumla och Hallsberg får HVO

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• 4 stycken på Västhagagatan i Örebro tillsammans med Skellefteåkraft.

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Hagmarksgatan har ny sedan i höstas och Södermalmsplan byter under våren.(Örebro)

Finns det några andra ”roliga fakta” som kan delas med medlemmarna – t.ex antalet köpta korvar eller kaffe osv.
• Västhagagatan har under året värvat 1 000 tvätt abonnemangs kunder.

Andra saker som du bedömer kan vara av intresse ur ett medlemsperspektiv?

• Västhagagatan har under året värvat 410 nya medlemmar och Hagmarksgatan 460 nya vilket är grymt.
• Hallsberg har fått vänstersvängs förbud in på anläggningen och överklagan till kommunen har skett,



9. Södermanland
Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Vingåker, Katrineholm

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• HVO Strängnäs, Flen, Katrineholm och Eskilstuna (adblue).
• Katrineholm har även utökat med pump för IDS

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• Eskilstuna västerg 3 HPC på g.

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Planerad renovering av Tvättgatan på Västerg. Eskilstuna innan sommaren.
• Planderat tvättbyte i Katrineholm början av sommaren

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?
• Xxx

Finns det några andra ”roliga fakta” som kan delas med medlemmarna – t.ex antalet köpta korvar eller kaffe osv.
• Katrineholm är en av landets bästa på medlemsvärvning men framförallt registrering av medlemsköp.

Andra saker som du bedömer kan vara av intresse ur ett medlemsperspektiv?
• Västergatan tvättade 20 000 fordon i tvättgatan under året. Vilket är en ökning med 60% och trenden är fortsatt god



10. Nordvästra Stockholm
Sigtuna, Upplands-Bro, Järfälla, Upplands-Väsby, Sollentuna, Sundbyberg, Solna

Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• Vi har konverterat stationen i Jakobsberg från Franchise till Egen Regi

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• Flera stationer har fått eller ska få HVO

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
. Väsby, Viksjö, Kallhäll, Hallonbergen och Soln har fått nya laddstationer

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Häggvik har en helt ny tvättgata med bemaning. Kallhäll har fått ny tvätt och dess Tvätta Självhallar har fått nya portar,



11. Nordöstra Stockholm
Vallentuna, Norrtälje, Österåker, Täby, Vaxholm, Danderyd

Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• Vallentuna har byggt om sin butik till QTG konceptet. Den tidigare Sibylla delen har avvecklats. Xxx



12. Sydöstra Stockholm
Nacka, Värmdö, Tyresö, Haninge, Nynäshamn

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Ny tvätt i Orminge
• Haninge har bemanad tvättgata

Finns det några andra ”roliga fakta” som kan delas med medlemmarna – t.ex antalet köpta korvar eller kaffe osv.
• Jorbro har startat med biluthyrning



13. Stockholm
Stockholm, Ekerö, Lidingö

Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• Skå (ute på Ekerö) har konverterats från Franchise till Egen regi.

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• De flesta stationer har fått laddstationer under året.

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Ekerö har effektiviserat sin tvättasjälv hall för att minska vattenåtgång och bättre rening. Automattvätten öppen dygnet runt 

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?
•Ekerö har upprättat ett samarbete med blåljuspersonalen, som varje kväll får de smörgåsar och bullar som inte sålts i Karma. Dessa äts internt, 
men delas även ut till hemlösa i Stockholms området med hjälp av ambulansen, när tid för det finns. Alla matrester som blir vid beredning av 
fastfood, slängs för återvinning och blir biogas
•Ett initiativ för Biologisk mångfald har gjorts i Fruängen, med olika sorters ängsyta och insektshotell

Finns det några andra ”roliga fakta” som kan delas med medlemmarna – t.ex antalet köpta korvar eller kaffe osv.
• Ekerö sålde flest enheter glass av alla OKQ8´s stationer i Sverige. 😄😄
• Globen är under ombyggnad, till ett nytt koncept i QTG anda

Andra saker som du bedömer kan vara av intresse ur ett medlemsperspektiv?
• Ekerö stationen satsar stort på food och har en stor fin uteplats som rymmer 30 personer.



14. Sydvästra Stockholm
Huddinge, Salem, Nykvarn, Södertälje, Botkyrka, Gnesta, Trosa, Nyköping, Oxelösund

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• Huddinge och Nykvarn fått HVO
• Nyköping har fått HVO förra året

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• De flesta stationer har fått laddstationer under året

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Tvätthallen i Nyköping renoverades under förra året strax efter att QW ute var klar.

Andra saker som du bedömer kan vara av intresse ur ett medlemsperspektiv?
• Vi har byggt en helt ny, fin lounge i Skärholmen



15. Östergötland
Finspång, Motala, Norrköping, Söderköping, Linköping, Vadstena, Mjölby, Ödeshög, Ydre, Kinda, 
Vimmerby, Åtvidaberg, Valdemarsvik

Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• Card Acceptance IDS, har införts i Ringarum

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• HVO installerat i Motala och Finspång under hösten -21, året innan HVO Rondellen och Skarphagen

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• HPC laddarutbyggnad påbörjad i Ödeshög och Tornby, Linköping
• Laddplatser sen nåt år tillbaka i Motala, Skarphagen och Rondellen

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Finspång och Motala ska under året få ny tvätt

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?
• Solceller installerat på Norrköpingsstationerna och Motala



16. Skaraborg
Gullspång, Mariestad, Töreboda, Karlsborg, Hjo, Skövde, Götene, Lidköping, Skara, Vara, 
Grästorp, Essunga, Falköping, Tidaholm

Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• Grästorp har inrett och färdigställt butik enligt nya QTG konceptet.

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• I Skövde är det på gång med 3 snabbladdare i samarbete med Skellefteåkraft.

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Skövde har under året bytt automat tvätt

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?
• Solceller är monterat i Skövde



17. Fyrstad
Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Mellerud, Strömstad, tanum, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Lysekil, 
Orust, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, trollhättan, Vänersborg, Uddevalla

Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• i Trollhättan har vi nu åter 2 lyftar i TS hallen
• Självskanning införs i Munkedal

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• I Uddevalla byts biltvätten ut under våren

Finns det några andra ”roliga fakta” som kan delas med medlemmarna – t.ex antalet köpta korvar eller kaffe osv.
• Lilla Edet blev nominerad till Årets Station inom Svensk Bensinhandel- slutade som hedersvärd 2:a



18. Göteborg
Kungälv, Ale, Öckerö, Partille, Göteborg, Lerum, Härryda, Mölndal, Kungsbacka

Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• Rambergsvallen läggs ned och avyttras september 2022

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• Partille har fått in HVO under 2021

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• Kungsbacka har 3 nya HPC laddstolpar som installerades i december.

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Kållered kommer byta ut sin Automattvätt i år. De kommer också få utbytt två liftar i GDS hallen.
• Kungsbacka har bytt ut sin automattvätt under 2021

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?
• Partille och Bäckebol har räddat flest kg via Karma i Distrikt Väst. Nästan 1,5 ton CO2.

Andra saker som du bedömer kan vara av intresse ur ett medlemsperspektiv?
• Bäckebol har utökat sin uthyrning och ökat försäljningen med 80 % under budgetåret 2021



19. Södra Älvsborg
Alingsås, Herrljunda, Vårgårda, Ulricehamn, Fristad, Borås, Bollebyggd, Mark, Svenljunga, 
Tranemo
Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• E20 byggs om och nya viadukt med direktinfart till stationen i Vårgårda öppnas sommar 2022

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Biltvätt utbytt i Fristad Sep 2021,

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?
• Borås har fått installerat solceller på taket.

Finns det några andra ”roliga fakta” som kan delas med medlemmarna – t.ex antalet köpta korvar eller kaffe osv.
• Nystart med Hyrbilar i Ulricehamn under 2021 nu erbjuder stationen släp, personbilar, minibuss, lastbil



20. Jönköping
Mullsjö, Habo, Jönköping, Huskvarna, Tranås, Nässjö, Eksjö, Vetlanda, Vaggeryd, Värnamo, 
Gnosjö, Gislaved, Sävsjö, Aneby
Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• HPC laddare i drift i Huskvarna sen sista februari 22

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Nya tvättar i både Huskvarna och Jönköping under förra året

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?
• Gislaved ska få solceller på taket under våren

Andra saker som du bedömer kan vara av intresse ur ett medlemsperspektiv?
• Tvättabonnemang i Värnamo Franchise,
• Värnamo Egen regi har värvat 800 medlemmar under 2021
• Gislaved fick in Starbucks i juni 2021



21. Gotland
Gotland- Visby

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Ny biltvätt sep. 2021 i Visby.

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?
• Hvo finns nu på vår bemannade station i Visby.



22. Kalmar
Hultsfred, Oskarshamn, Högsby, Mönsterås, Kalmar, Nybro, Emmaboda, Torsås, Mörbylånga, 
Borgholm
Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• Rasta Kalmar renoverad och nyombyggd butik med QTG konceptet
• Mönsterås har blivit ombyggd till QTG vilket har inneburit att de utökat sitt utbud i stationen

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• Rasta Kalmar uppstart HVO vinter 21-22,
• Borgholm erbjuder nu HVO

Andra saker som du bedömer kan vara av intresse ur ett medlemsperspektiv?
• Kraftiga priskrig har förekommit i Torsås där 2 stationer med "vita" pumpar drivit på hårt på mycket höga nivåer,



23. Kronoberg
Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd, Älmhult, Växjö, Alvesta, Ljungby, Markaryd

Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• Växjö Norremark har börjat med uthyrning av lastbilar.

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?
• Växjö Sambandsvägen har fått installerat solceller på taket.



24. Halland
Varberg, Himle, Falkenberg, Hylte, Halmstad, Laholm

Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• Halmstad Laholmsvägen konverterad till COCO drift 1 mars 2022,

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• HVO installerat på Tvååker Himle under 2021,

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• HPC laddare är planerat på Halmstad Frennarpsvägen under 2022

Hur många nya tvättar har byggts eller byggts om?
• Halmstad Frennarpsvägen får utbytt sin automattvätt under våren till en ny och fräsch maskin.

Andra saker som du bedömer kan vara av intresse ur ett medlemsperspektiv?
• Varberg har börjat med uthyrning av transportbilar under 2021.



25. Norra Skåne
Båstad, Ängelholm, Örkeljunga, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Bromölla, Kristianstad, Hörby, 
Eslöv, Höör, Landskrona, Svalöv, Bjuv, Helsingborg, Åstorp, Klippan, Höganäs
Har det skett någon större utveckling på stationerna i din region? (nya stationer, omställning till automat, renoveringar osv)
• Rasta Hallandsåsen renoverad och ombyggd butik under 2021,

Har några av stationerna ökat sin andel biodrivmedel (t.ex HVO?)
• Rasta Hallandsåsen nyinstallerad HVO samt Card Accentens IDS Tung trafik,

Andra saker som du bedömer kan vara av intresse ur ett medlemsperspektiv?
• Kommunala grävarbeten i Landskrona har påverkat stationens drift stort med start aug 2021 och avslut arbeten aug 2022,



26. Blekinge
Olofström, Karlshamn, Sölvesborg, Ronneby, Karlskrona, Nättraby, Jämjö



27. Södra Skåne
Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Malmö, Vellinge, Trelleborg, Svedala, Lund, Sjöbo, Skurup, 
Ystad, Tomelilla, Simrishamn

Har någon utbyggnad av antal laddstationer skett?
• Trelleborg har fått snabbladdare

Har det skett några andra hållbarhetsinitiativ på dina stationer?
• Högaholm har fått solceller på taket
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