
 
 
  
                                                       

 
 

 
     

                         För mer information kontakta gärna: 
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 
 
Om Parans Solar Lighting AB (publ) 
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare 
solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare 
över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.                       
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

PRESSMEDDELANDE       Mölndal den 17 oktober 2019 

 

Parans ny medlem i Sweden Green Building Council  
 
Parans kan stolt informera att bolaget har blivit medlem i Sweden Green Building 
Council (”SGBC”). SGBC är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyg-
gande. 
 

                Bild: SGBC 
 
SGBC:s medlemmar är företag och organisationer som vill utveckla och påverka bebyggelsen 
så att den blir mer hållbar. Parans har valt att bli medlem i Sweden Green Building Council 
eftersom bolaget värnar om de värden som SGBC står för och ser hållbarhet, både vad gäller 
människor och miljön, som en viktig fråga. Hur fastighets- och byggsektorn använder och 
nyttjar resurser och vilka materialval som görs, bland annat att förnyelsebara energikällor an-
vänds såsom solen, är av stort intresse för Parans. SGBC är medlem i World Green Building 
Council (”WGBC”) som har fler än 90 ”councils” världen över som medlemmar och som arbetar 
hårt för hållbart byggande.  

.    
- Vi är stolta över att ha blivit medlemmar i SGBC, säger Anders Koritz, VD på Parans. Orga-
nisationen driver relevanta frågor för att skapa hållbara byggnader. Vi måste arbeta tillsammans 
och lära av varandra för att kunna göra mindre avtryck på miljön. För Parans är det naturligt 
att prata om att använda förnyelsebara källor såsom solen i så stor utsträckning som möjligt. 
Det finns potential att minska mängden koldioxidutsläpp något oerhört genom att använda 
innovativ teknik som vår för belysning istället för elektrisk belysning. Såsom konstaterades 
redan för 10 år sedan av WWF och GlobalFocus kan koldioxidutsläppen reduceras med 
220 000 000 ton per år om 10% av den elektriska belysningen i Europa, USA och Kina ersätts 
med solljusbelysning. Samtidigt får vi också fördelarna som det naturliga ljuset innebär för vårt 
välmående.     
 
Film WWF och GlobalFocus: https://youtu.be/VMsb-jg9o2k 


