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Inilunsad ng Aeroplex/Aerolease Group and Bagong
Proyekto sa Solar na Enerhiya sa Long Beach Airport
Long Beach, CA - Ngayon, ipinagdiwang ng mga opisyal ng Long Beach Airport (LGB)
ang pagkumpleto ng pinakamalaking proyekto sa solar na enerhiya sa Airport kampus,
na minamarkahan ang isang milyahe sa lumalaking programa ng pagpapanatili ng LGB.
Ang Aeroplex/Aerolease Group, isang pagpapaunlad sa aviation property, consulting at
management firm na humahawak ng isang master lease ng LGB, ay nag-install ng
bagong sistema sa kanilang gusali, na kung saan ay host din sa fixed base operator
(FBO) ng Signature Flight Support.
"Natutuwa akong makita ang matagumpay na pakikipagtulungan sa pagitan ng Long
Beach Airport at Aeroplex, isang nangungunang miyembro ng aming komunidad ng
aviation," sabi ni Mayor Robert Garcia. "Ang aming paliparan ay nakatuon sa
pagtatakda ng pamantayan para sa sustainability sa mga paliparan ng Estados Unidos."
Ang malaking bakas-ng-paa ng solar electric system, na itinayo ng Current Energy, ay
binubuo ng halos 1,000 solar panel na naka-mount sa 55,000 square feet ng rooftop ng
Aeroplex sa 3333 E. Spring St. Ang mga panel ay lumilikha ng 380 kilowatts (kW) ng
solar na enerhiya bawat taon, na isang pagbawas ng mga emisyon ng greenhouse gas
na katumbas ng isang milyong milya na minamaneho ng isang average na sasakyang
pampasahero. Mga karagdagang detalye sa humigit-kumulang na 424 metrikong
tonelada ng carbon dioxide offset na mga katumbas ay matatagpuan dito.
Isang virtual na seremonya sa paggupit ng laso ay gagawing livestream sa
@LGBAirport account sa Facebook at Twitter sa Biyernes, Enero 29 ng 9 a.m. Ang
isang flyover video ng solar energy system ay maaari ring makita.

"Ipinagmamalaki ko na ang aming mga lokal na negosyo ay patuloy na nagbabago sa
mga paraang parehong mabuti para sa ekonomiya at kalikasan," sabi ni Councilwoman
Stacy Mungo. "Lalo na sa mga mapaghamong oras ng pandemya, ang Aeroplex,
kasama ang iba pang mga negosyo na nakabase sa Airport, ay nag-aambag sa ating
ekonomiya sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga lokal na trabaho at industriya."
"Ang industriya ng abyasyon ay gumagawa ng makabuluhang pamumuhunan at
daanan sa mga pagsisikap na bawasan ang kanilang carbon footprint sa pamamagitan
ng solar power at bagong sustainable na alternatibong biofuel," sabi ng CEO ng
Aeroplex na si Curt Castagna. "Ipinapakita ng proyektong ito ang halaga sa kapaligiran
at negosyo ng pamumuhunan sa mga green ventures at inaasahan namin na ito ay
magsisilbing isang modelo para sa iba pang mga kumpanya ng aviation."
Bilang karagdagan sa mga operasyon ng komersyal na airline, pinapanatili ng LGB ang
magkakaibang portfolio ng mga Class A na gusali ng tanggapan, mga hotel, tingian,
mga pasilidad na industriyal at isang golf course ng munisipyo. Ang buong Airport
kampus ay sumasaklaw sa 1,166 ektarya. Ang Aeroplex, isang master na

nangungupahan sa LGB mula pa noong 1984, ay may isang 15-acre site na may higit
sa 200,000 square feet ng mga premier na pasilidad ng aviation na tahanan ng
magkakaibang mga negosyo ng aviation na sumusuporta sa humigit-kumulang na 300
mga lokal na trabaho.
"Patuloy kaming nagsisikap na mabawasan ang epekto sa kapaligiran ng mga
operasyon sa paliparan, at ang mga pagsisikap na ito mula sa aming mga kasosyo sa
negosyo ay nagbibigay ng isang pangunahing tulong patungo sa pagtugon sa aming
mga layunin sa sustainability," sinabi ng Direktor ng Long Beach Airport na si Cynthia
Guidry. "Pinupuri ko ang Aeroplex at Signature para sa pagkumpleto ng isang proyekto
na may ganitong pang-ekonomiyang at pangkapaligirang halaga sa aming komunidad."
Pinaplano ng Lungsod ng Long Beach na magtayo ng isang malaking photovoltaic
system sa bubong ng mga LGB Parking Structure A at B, kung saan ang konstruksyon
ay nakatakdang magsimula sa tagsibol ng 2021. Ito ay isa sa 10 naturang mga proyekto
sa solar na binalak sa buong Lungsod.

Noong 2018, nagkaisang inaprubahan ang isang aytem ng Konseho ng Lungsod, na

na-inisponsor ni Mayor Robert Garcia at Councilwoman Stacy Mungo, na humiling sa
Lungsod na bumuo ng isang plano upang pamunuan ang bansa sa sustainability para
sa mga paliparan at makipagtulungan sa mga airline at iba pang mga kasosyo upang
maging isang incubator ng clean tech sa aviation, na may layunin na maging isang
carbon-neutral na pasilidad. Ang LGB ay patuloy na gumagawa ng mga makabuluhang
hakbang patungo sa layuning ito, kasama ang pag-install ng 15 state-of-the-art electric
charger noong nakaraang taon upang samantalahin ang komplementaryong
pamumuhunan ng mga airline sa mga zero emission na mga sasakyan.
Tungkol sa Lungsod ng Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 480,000 katao, ang maramihang award-winning at
makabagong Lungsod ng Long Beach ay nag-aalok ng lahat ng mga world-class na
mga amenidad ng isang malaking metropolitan na lungsod habang nagpapanatili ng
isang pakiramdam ng indibidwal at magkakaibang kapitbahayan na magkakasama sa
baybayin ng California. Bilang isang buong-serbisyong charter na lungsod, ang Long
Beach ay tahanan ng Queen Mary, Aquarium of the Pacific, maraming mga museo at
sinehan, isang mataas na rating na school distrito, Long Beach Airport, at ang Port of
Long Beach. Ang Lungsod ay mayroon ding iginagalang na unibersidad at kolehiyo ng
lungsod, dalawang makasaysayang rancho, limang ospital, limang golf course, 171
parke, milya ng mga beach, mga marina, at mga landas ng bisikleta.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Lungsod ng Long Beach, bumisita sa
http://longbeach.gov. Sundan kami sa social media upang malaman ang pinakabagong
balita: Facebook, Twitter, Instagram at YouTube.
Tungkol sa Long Beach Airport
Itinatag noong 1923, ang Long Beach Airport (LGB) ay ang pinakalumang paliparan sa
California. Kabilang sa maraming mga parangal nito, ang LGB ay pinangalanang isa sa
Top 10 na paliparan sa 2020 USA Today 10Best Reader’s Choice travel award contest
para sa Best Small Airport. Ang LGB ay nag-aalok ng walang tigil na serbisyo sa
maraming lungsod ng U.S. habang sinusuportahan ang isang malusog na
pangkalahatang paglipad sa komunidad na may higit sa 300,000 taunang operasyon.
Ang paliparan ay isa ring malaking mapagkukunan ng aktibidad pang-ekonomiya at
trabaho, kasama ang LGB Aviation Complex na bumubuo ng $8.6 bilyon na epektong
pang-ekonomiya at pagsuporta sa 46,000 na trabaho. Ang LGB ay isang enterprise ng

Lungsod ng Long Beach na sumusuporta sa kanilang sarili at hindi tumatanggap ng
mga lokal na dolyar ng buwis. Ipinagmamalaki ng Paliparan ang sarili sa pag-preserba
ng pinakamahalagang makasaysayang pamana at pagpapanatili ng isang ligtas,
sustainable, at responsableng operasyon sa kapaligiran. Sundan kami sa Facebook
Instagram at Twitter @LGBAirport.
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