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Nu tar Bevent Rasch nästa kliv  
– anställer Tobias Jakobsson som hållbarhetschef 

Bolaget satsar nu ytterligare på sitt hållbarhetsarbete och rekryterar Tobias Jakobsson 
som ny hållbarhetschef. Målet är att minska klimatavtrycket genom att förbättra hela 
produktionsflödet.

Tobias Jakobsson är civilingenjör inom energi, miljö och management och har en lång erfarenhet från arbete med 
miljö- och hållbarhetsfrågor. De senaste fem åren har han arbetat som miljökonsult. Nu börjar han en tjänst som 
tidigare inte funnits inom bolaget.

– Det känns spännande att få vara med och utveckla den nya rollen som hållbarhetschef. Det finns en stark vilja att 
jobba med miljö och hållbarhet på riktigt inom Bevent Rasch vilket är inspirerande, säger Tobias. 

Intresset för hållbarhet och miljö har alltid funnits hos honom och han försöker själv leva så klimatsmart som möjligt.

– Jag försöker tänka på hur jag reser och handlar i min vardag, men samtidigt är det svårt att hantera miljöfrågan 
på individnivå. Självklart är det viktigt att alla göra vad de kan, men jag tycker dialogen kring hållbarhet fokuserar 
för mycket på individen när det är på företags- och organisationsnivå man kan göra den stora skillnaden.  
Bevent Rasch gör redan idag mycket inom miljöfrågan och har en stor vilja att nå ännu längre.

Tobias kommer att vara med och utveckla miljöarbetet med fokus på produkter, både genom att vara aktiv inom 
produktutveckling och att kartlägga nuvarande produkter genom livscykelanalyser.

– Jag ser fram emot att få lära mig mer om hur produktutvecklingsarbetet ser ut i organisationen och hur vi 
kan utveckla det. Kan vi till exempel använda mindre material eller göra monteringen enklare för återbruk? Min 
uppgift blir att kartlägga vad i våra produkter och produktion som har störst klimat- och miljöpåverkan och se vilka 
förbättringar vi kan göra för att minska vårt miljöavtryck, säger Tobias.

Bevent Rasch har under årets gjort flera satsningar kring hållbarhet och tidigare i år blev det klart att Camilla 
Goldbeck-Löwe klev in som ny styrelseledamot i Bevent Rasch. Hon kommer att stötta bolaget i arbetet med att 
ta fram en hållbarhetsstrategi och hur den ska implementera i affärsplanen. 

– Att ta in Camilla i styrelsen och nu även Tobias som hållbarhetschef är början på ett stort hållbarhetsarbete som 
nu genomförs på koncernnivå. Vi har redan installerat solceller på vår fabrik i Motala och under kommande år tar 
vi fler kliv framåt med syfte att säkra ventilationen för människor och samtidigt minska vårt klimatavtryck. Vi vill 
göra gott för människor både idag och kommande generationer, säger Anders Freyschuss, vd på Bevent Rasch. 

För ytterligare information, var vänlig kontakta: 

Bevent Rasch är branschledande tillverkare av ventilationsprodukter inom framför allt brandlösningar samt 
intags/avluftssystem. Bevent Rasch ingår i den familjeägda koncernen Hydria Group, har omkring 100 
 anställda och en produktion på cirka 18 000 kvadratmeter i Motala.
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