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Under 100 dagar berättar vi om Göteborgs
Stads arbete med klimat- och energifrågorna.

nr.

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



42. Kännbar energiproduktion

Hur mycket jobbigare är det att driva
fem 60-wattslampor än åtta lågenergi
11-wattslampor? Det får man enkelt
veta genom att testa Konsument Göteborgs trampometer. Den som sätter
sig på den specialkonstruerade cykeln kan på ett smärtsamt tydligt sätt
känna hur motståndet ökar med antalet watt. Åtta lågenergilampor är ingenting. Åtta 60-wattslampor är brant
uppförsbacke!

43. Tunga fordon körs mjukt
för miljön

Arbetsmaskinerna som lastar och lossar fartyg står för närmare 70 procent
av koldioxidutsläppen i hamnen. Det
ska det bli ändring på. Med hjälp av
mjuk och välplanerad körning, så
kallad Ecodriving, räknar Göteborgs
Hamn med att minska bränsleförbrukningen med 15- 20 procent. Det
betyder 2000 ton mindre koldioxidutsläpp om året.

44. Vanebilister blev
hälsotrampare

Tio vanebilister i SDF Lundby ställde
bilen och började istället cykla till och
från jobbet. Projektet som kallades

45. Energisparprogram gav
resultat

48. Miljövänliga traktorer
ger bonus

Genom att byta till lågenergilampor,
tvätta fulla tvättmaskiner och inte
lämna elektriska apparater i standbyläge lyckades personalen på
Björkekärrshus äldreboende sänka
sin elförbrukning med fem procent
under senaste året. Sparåtgärderna
är resultatet av ett samarbete med
fastighetsförvaltaren MedicHus. I
energisparprogrammet ingår också
energiseminarier för personalen
och att personalen regelbundet gör
energironder.

I nio år har trafikkontoret och parkoch naturförvaltningen arbetat för
att arbetsmaskiner som t ex traktorer som sköter halkbekämpningen
och snöröjningen i staden ska vara
miljögodkända. Detta gör man genom att betala ut en miljöbonus till
entreprenörer som använder rätt
maskiner. I slutet av 90-talet var
sex procent av traktorerna miljömässigt godkända. I år är det över
80 procent.

46. Vi lär för hållbar
utveckling

49. Tanka bilen med
matavfall

140 pedagoger deltog i seminariet Lära för hållbar utveckling arrangerat av Agenda 21 Göteborg,
Backa stadsdelsförvaltning och
trafikkontoret med flera i höstas.
Föreläsarna pratade om ekologiska
fotavtryck, den globala uppvärmningen som kan hejdas och om hur
mycket utsläppen måste minska för
att klimatmålen ska nås. Nu kan lärarna sporra sina elever att förändra
sin vardag och leva mer hållbart.

47. Se En obekväm sanning

Om vi ska rädda vår planet måste vi
agera nu! Al Gores föreläsningar om
den globala uppvärmningen blev
dokumentärfilmen som satte fart på
debatten om klimatförändringarna.
Han har väckt opinion världen över
och tar den 22 januari emot Göteborgspriset för hållbar utveckling i
Scandinavium. Idag visar Stadsbiblioteket den oscarsbelönade filmen
En obekväm sanning klockan 13
och 15 i hörsalen. Fri entré!

I 180 av Bostadsbolagets lägenheter får hyresgästerna testa ny hantering av matavfall. Med Somnusmetoden torkas avfallet och blir
75 procent mindre i både vikt och
volym. Därför behöver sopbilen
bara komma två gånger om året för
att hämta matavfall, istället för 52!
Eftersom energin i avfallet behålls
kan det användas för att framställa
biogas. Snart kan du kanske tanka
bilen med ditt matavfall…!

50. Leve klotet!

Idag är Al Gore i Göteborg! Ikväll
tar han emot Göteborgspriset för
hållbar utveckling under galan
Leve klotet i Scandinavium. Han
tilldelas priset för sitt djupa engagemang och arbete världen över
med att öka medvetenheten om klimathotet. Samtidigt publicerar vi
denna 50:e notis i Göteborgs Stads
kampanj 100 dagar av inspiration.
I ytterligare 50 dagar visar vi vad
Göteborgs Stad gör för klimatet.

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, Gryaab AB, 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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Globala gymnasiet i Göteborg startar hösten 2008 ett specialutformat
naturvetenskapligt program med
inriktning mot hållbar utveckling,
globalisering och världskultur. Sedan tidigare finns ett specialutformat
samhällsvetenskapligt program med
samma inriktning. På skolan betonar
man vikten av att eleverna ska förstå
de stora sammanhangen och därför är
undervisningen ämnesövergripande.

Hälsotramparna pågick i sju månader och genomfördes av Lundby
Mobility Centre. Hälsotramparna
fick göra en hälsoundersökning
före och efter perioden. Det visade
sig att de hade förbränt 442 000 kilokalorier, vilket kan jämföras med
800 stycken 100-grams chokladkakor. Avgasutsläppen minskade med
3 800 kilo.
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41. Hållbar utveckling på
schemat

