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1. Stort möte om klimatmål 
för Göteborg den 4 december
Nu tar vi fram lokala miljömål för 
Göteborg. Det första gäller klima-
tet. Idag samlas tjänstemän, forska-
re, näringslivsfolk och många fler i 
ett stort möte på Världskulturmu-
séet för att vara med och påverka. 
Hur kan man från olika håll bidra 
till att minska utsläppen av koldi-
oxid? Vad innebär det för alla som 
bor och jobbar i staden? Beslut om 
klimatmålet tas av kommunfull-
mäktige våren 2008.

2. Elmätare hjälper dig att 
minska dina elkostnader!
Visste du att man kan låna elmätare 
på biblioteket i Backa? Det enda du 
behöver är ditt lånekort för att låna 
hem en elmätare under fyra veckor. 
Med hjälp av en elmätare kan du 
ta reda på hur mycket el dina hus-
hållsapparater fortsätter att konsu-
mera när de är exempelvis i spar-
läge (stand-by). 

3. Två varv runt jorden
Visste du att 2 817 anställda i Göte-
borgs Stad ställde bilen under vecka 
38. Om man räknar ihop resorna till 
och från arbetet motsvarar det två 
varv runt jorden, 7400 liter bensin 
och 18 ton Co2. 
Trafikkontoret stod bakom sats-
ningen som vände sig till alla an-
ställda i staden.

4. Julljus med grön kraft
Ljusgranar, glitterbanér och ljus-
satta fasader. Idag tänds det andra  
steget av Julstaden – en satsning  
på ljus och skön stämning i  
vintermörkret. Det vill Göteborgs 

Stad gärna medverka till. Men en  
viktig förutsättning är att klimat- 
påverkan minimeras så mycket som 
möjligt. Därför har vi sett till att det är 
förnybar och grön el i ledningarna till  
stadens egna julljus.

5. Hemtjänsten cyklar gärna 
För ett år sedan satsade stadsdels-
förvaltningen i Centrum på att 
köpa in 51 tjänstecyklar som bland 
annat hemtjänsten, lärarna och all 
kontorspersonal har tillgång till. 
De 18 cyklarna på hemtjänsten vid 
Stampen och i Gårda används varje 
dag och personalen har sett många 
fördelar med att cykla. Det är snab-
bare, tryggare och håller persona-
len i form. 

6. Vi planerar en  
miljöanpassad stad
Översiktsplaneringen är mycket 
viktig för vår framtida miljö. I 
Stadsbyggnadskontorets arbete med 
den nya översiktsplanen planeras 
bostäder och verk-samheter i redan 
uppbyggda områden där det finns 
kollektivtrafik, handel och service. 
På så sätt kan fler gå, cykla och åka 
kollektivt till sin skola och sitt ar-
bete.

7. Tygkassar ersätter  
1344 plastpåsar om året 
Till varje hemkunskapslektion, mel-
lanmålsfika och vid avslutningar 
går eleverna på Slottsbergsgymna-
siet själva och handlar i mataffären. 
För ett år sedan satsade skolan på 
tygkassar istället för att köpa plast-
påsar och de har redan sparat både 
på pengarna och miljön.

8. Avloppsvatten blir bränsle
Har du tänkt på att det du spolar ner 
i toaletten blir energi i andra änden 
av systemet? Genom hundratals 
mil av rör och tunnlar flyter av-
loppsvattnet som slutligen hamnar 
på Gryaabs anläggning Ryaverket. 
När avloppsvattnet renas bildas 
ett slam. I en rötkammare mumsar 
bakterier på slammet och bildar 
biogas, ett utmärkt fordonsbränsle. 
Bra, billigt och ett fiffigt sätt att ta 
tillvara de biologiska restprodukter 
vi gör oss av med via vattnet i våra 
hem.

9. Hur ser du på framtiden?  
Vad vill du påverka?
På Universeum får ungdomar möj-
lighet att formulera sina framtids-
visioner kring hållbar utveckling. 
Idéer samlas upp och tas på allvar 
i närkontakt med forskare, politiker 
och näringslivsföreträdare. Idag 
finns alla på plats för rundabords-
samtal, het debatt och mässa med 
skolklassernas visioner.  Välkom-
men till årets sista Framtidsdag. 
www.universeum.se

10. Testa hur du själv  
påverkar klimatet
Vill du veta hur din personliga  
Klimatprofil ser ut? 
Gå in på miljöförvaltningens webb-
plats www.miljo.goteborg.se och 
svara på frågor om dina vanor i 
vardagen – inköp, energiförbruk-
ning, resor osv. Programmet räknar 
ut dina utsläpp av växthusgaser. Du 
kan jämföra dig med medelgöte-
borgaren och med vad som anses 
som hållbart. Och du får förslag på 
vad du kan göra för att minska din 
klimatpåverkan.
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Al Gore får Göteborgs pris för hållbar  
utveckling den 22 januari. Under 100  

dagar berättar vi vad Göteborgs Stad gör 
när det gäller klimat- och energifrågor.  

I vardagen förändras världen. 

Har du idéer?  
Klimatbrevlådan, Universeums entré eller  
maila klimatbrevladan@miljo.goteborg.se

Projektet är ett samarbete mellan Trafikkontoret, Kretsloppskontoret, Renova AB, Göteborgs Hamn AB, 
Park- o naturförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), Konsument Göteborg, Fastighetskonto-
ret, MedicHus, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Gatu AB, Utbildningsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Göteborg Energi AB, Göteborgs Spårvägar AB, Göteborgs Stads Upphandlings AB, Norra Älvstranden 
Utveckling AB, Business Region Göteborg (BRG), Agenda 21 Göteborg, Familjebostäder i Göteborg AB, 
Göteborgs Stads Bostads AB, Got Event AB, Göteborgsregionens Ryaverks AB GRYAAB, Stadskansliet, 
Idrott- och föreningsförvaltningen, Bostads AB Poseidon, SDF Askim, SDF Backa, SDF Bergsjön, SDF 
Centrum, SDF Gunnared, SDF Härlanda, SDF Lundby, SDF Majorna, SDF Torslanda, SDF Tuve/Säve, 
SDF Tynnered, Färdtjänstförvaltningen och stöds av Universeum och Ekocentrum.
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