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11. Kretslopp i praktiken
Kretsloppsparken i Alelyckan är en 
populär nykomling i Göteborg där 
vi går från ord till handling. Här 
kan alla göteborgare lämna allt de 
vill bli av med och samtidigt handla 
begagnade möbler, byggvaror och 
andra saker till låga priser. Återan-
vändning och byteshandel sparar 
massor av energi och råvaror, är 
roligt och helt rätt om man vill för-
nya sig utan att bidra till en negativ 
klimatutveckling.

12. Skolbarn går för miljön
”På egna ben” är en utmaning för 
elever i årskurs 4-6. Det är trafik-
kontoret i Göteborgs Stad som står 
bakom utmaningen som går ut på 
att eleverna inte ska bli skjutsade 
utan gå eller cykla till skolan. I år 
deltog 500 barn från 10 stadsde-
lar och tillsammans sparade de 10 
ton koldioxid! Nästa utmaning i På 
egna ben startar höstterminen 2008. 
Läs mer på www.paegnaben.se

13. Digitala handlingar  
sparar papper
Byggnadsnämnden började i fe-
bruari 2007 skicka ut alla sina 
handlingar till nämndmöten digi-
talt. Tidigare har utskicken varit i 
pappersform. I och med att de nio 
ledamöterna och sex ersättarna nu 
får materialet på en cd-skiva sparar 
byggnadsnämnden en hög på åtta 
meter papper per nämndmöte. Un-
der ett år hålls cirka 20 nämndmö-
ten så sammanlagt sparas över 150 
meter papper på hög per år.

14. Blå vagnar går på grön el
Göteborgs spårvagnar må vara blå – 
elen de drivs med är grön. År 2020 
ska all kollektivtrafik i Göteborgs-
området gå på förnybart bränsle. 
Men redan idag drivs stadens spår-
vagnar med el som är märkt ”Bra 
miljöval” enligt Naturskyddsför-
eningens kriterier. Det betyder att 
endast el från förnybara energikäl-
lor, såsom vatten, vind, sol och bio-
bränslen används.

15. Elever blir medvetna  
energikonsumenter
I Backas alla skolor blir eleverna 
medvetna energikonsumenter! Pro-
jektet PEAK är ett energisparpro-
gram för skolor och drivs i samarbete 
med Göteborg Energi och Lokalför-
sörjningsförvaltningen. Eleverna lär 
sig hur energi används hemma och 
i skolan – och hur de kan påverka 
sin egen elförbrukning. Syftet är att 
eleverna varaktigt ska minska sin 
elförbrukning. Bli en medveten en-
ergikonsument du med!

16. Nobbar vatten på flaska
Att köpa buteljerat vatten är både 
energislukande och dyrt, därför har 
man på kretsloppskontoret och flera 
andra förvaltningar bestämt sig för 
att sluta med det. Det står inskrivet 
i miljöpolicyn och innebär att man 
i alla sammanhang ska använda 
kranvatten i första hand. Varje gång 
du väljer att öppna en flaska istäl-
let för att öppna kranen bidrar du 
med tusen gånger mer i koldioxid-
utsläpp. Onödigt, eller hur?

17. Andelen miljöfordon ökar
Snart kör Göteborgs Stad bara med 
miljöbilar! Mer än 70 procent av 
kommunens egna fordon är nu mil-
jöbilar och andelen ökar snabbt. 
Projektet Miljöfordon i Göteborg 
har som mål att det ska bli 90 pro-
cent under 2008. Det målet är inom 

räckhåll. Samtidigt har kraven 
skärpts. För att räknas som miljöbil 
i Göteborg måste minst 70 procent 
av sträckan köras på miljöbränsle.

18. Nu går bussen till skolan!
Bussarna till Amhultsgården och 
Torslandaskolan går inte på die-
sel. De går på vilja att förändra! 

Antingen turas familjerna om att till 
fots följa barnen till och från skolan 
med de vandrande skolbussarna eller 
så går barnen själva. Det har gett pig-
gare barn som rör sig mer och bättre 
miljö kring skolan. Bilarna som förut 
skjutsade barnen syns knappt längre. 
Snacka om klimatvänlig förändring…! 
Låt bussen gå till er skola med!

19. Snackande gatulampor 
sparar el 
Gatulampor som anpassar sig efter 
hur mörkt det är och själva talar om 
när de ska bytas. Science fiction? Nej, 
så kallad intelligent gatubelysning 
som Trafikkontoret under fem måna-
der testat på Tuvevägen. Förutom att 
det gick åt 74 procent mindre energi 
blev underhållet enklare, vilket i sin 
tur innebar färre transporter. Nu på-
går ett liknande projekt på Högsbo-
leden.

20. Varmvattnet helt avgörande
Sveriges första miljödeklarerade hus 
är Parkhuset i Sannegårdshamnen. 
Här betalar hyresgästerna själva för 
vatten, värme och el. Förbrukningen 

kan följas dag för dag med hjälp av 
digitala grafer. Älvstranden Utveck-
ling har med hjälp av rätt åtgärder 
och medvetna hyresgäster fått ner en-
ergiförbrukningen till två tredjedelar 
av vad om är normalt i ett nybyggt 
hyreshus. Att snåla med varmvattnet 
är det som lönar sig mest!
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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, Fastighetskontoret, 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, Gårdstensbostäder, Higab, 
Egnahemsbolaget, SDF Högsbo, Kulturförvaltningen och stöds av Universeum och Ekocentrum.
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