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32. Röjningsrester tas om hand

När park- och naturförvaltningen utför röjningsarbeten i naturen tar man
hand om riset. Om det är möjligt
flisas röjningsresterna på plats och
sprids ut i naturområden för att motverka försurning. När detta inte går
används flisen istället som förnyelsebart bränsle på flera av värmeverken i
göteborgsområdet.

35. Polhemsgymnasiet blev
modellskola

Världsnaturfonden har valt Polhemsgymnasiet som en av tio modellskolor i landet. Skolan kommer
att arbeta med olika projekt för att
elever och lärare ska utveckla förståelsen hos sig själva över vilka
handlingar som bidrar till att minska
miljöpåverkan. De vill bli mer medvetna om hur deras egna val påverkar miljön och vara goda förebilder
hellre än att ge pekpinnar åt andra.

33. Det rör på sig i Lundby

Foto: Mikael Persson

Hur minskar du enkelt dina koldioxidutsläpp från 64 till 36 kilo i månaden?
Du gör som de 53 inbitna bilisterna
i projektet Rescoachning i Lundby:
Ställer bilen minst tre dagar i veckan
och cyklar, går eller åker kollektivt
istället! Det gav dem bättre livskvalitet
och hälsa, samtidigt som deras miljöpåverkan minskade. Dessutom sparade 44 deltagare i snitt 560 kronor i
bensinkostnader varje månad.

34. Solen ger kraft åt Ullevi

Sveriges största solcellsanläggning
finns på taket till Ullevis heders- och
VIP-läktare! Den producerar grön el
motsvarande Ullevis årliga energiförbrukning för all planbelysning på arenan. Det betyder cirka 65 000 kWh
på ett år från 600 kvadratmeter sol-

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

dessutom ersatts med vatten! Fundera på om du också kan låta motorn vila lite oftare.

38. Tankar om gastankning

Mer än tusen av kommunens bilar
drivs av miljövänlig fordonsgas.
För att få köra en av dessa bilar måste man gå en snabbkurs i tankning.
Nu kan detta ske på ett pedagogiskt
sätt inne i gatubolagets nya bilhall.
Där finns nämligen en kopia av en
tankstation för gas. Praktiskt för
bilföraren och skönt för personalen, eftersom gas används även för
att värma upp hallen. Fordonsgas
består av både naturgas och biogas,
allt mer av den senare.

39. Lätt att lämna bilen
hemma
36. Minskad bensinförbrukning med Ecodriving

Ecodriving handlar om att minska
bensinförbrukningen. Genom att
använda högre växlar, inte gasa i
onödan och planera sin körning
bättre kan man spara bensin, miljö
och pengar. Flera förvaltningar, däribland miljöförvaltningen, har utbildat personalen i Ecodriving. En
vinst för miljön och arbetsgivaren,
men även för de anställda som tjänar
på att köra snålt även på fritiden.

37. Sopbilar går på gas

Visste du att en mer än hälften av
de sopbilar som kretsloppskontoret
handlat upp drivs av naturgas? För
att hämtningen av stadens alla sopor ska bli så tyst och klimatvänlig
som möjligt har flera bilar en motor
som stängs av automatiskt vid varje
hämtställe. Arbetet med att tömma
soporna ner i bilen sköts av en elmotor. I vissa bilar har hydrauloljan

Visste du att åtta av nio i Trafikkontorets ledningsgrupp lämnar bilen
hemma och tar sig istället med hjälp
av leasad cykel eller subventionerat
kollektivtrafikkort till jobbet varje
dag. Det är resultatet av den resepolicysatsning som Trafikkontoret
gjort för att själv kunna vara god
förebild i staden. Cirka 80 procent
av personalen åker idag kollektivt,
cyklar eller går till och från jobbet. Flera andra kommuner har nu
anammat Trafikkontorets idé.

40. Självrannsakan

Hur ska man veta vilka insatser som
ger störst effekt på klimatet? På Älvstranden Utveckling har man tagit
reda på det genom att göra en koldioxidinventering av hela den egna
verksamheten. Visst är det smart att
ha en prioriteringslista som säger
vilken oljepanna det lönar sig mest
att byta ut och ta den först. Men genom att sänka värmen en grad kan
vem som helst göra en insats, utan
föregående utredningar.

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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Över 300 högstadieelever i Göteborg,
Partille och Öckerö har genom pedagogiken Storyline gestaltat framtidens boende. På så vis har konsument Göteborg
nått ut i skolorna med frågan om morgondagens energianvändning. Under
flera veckor förvandlas klassrummet
till ett bostadsområde, där hushållning
av energi står i fokus. Genom de olika
karaktärer eleverna får föds berättelsen
om en möjlig framtid.

celler. För att försörja en lägenhets
elanvändning på 5000 kWh per år
krävs det 50 kvadratmeter solceller.
Kanske något för taket på huset där
du bor?

Foto: Marika Johansson

31. Dramatiserad vision om
Framtidens boende

