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Under 100 dagar berättar vi om Göteborgs
Stads arbete med klimat- och energifrågorna.
Har du idéer?
Klimatbrevlådan, Universeums entré eller
maila klimatbrevladan@miljo.goteborg.se

nr.



De senaste två åren har Idrott- och
föreningsförvaltningen bytt ut belysningen mot lågenergilampor i
elva av Göteborgs eljusspår. De
nya lamporna drar bara en tredjedel
energi jämfört med de tidigare lamporna vilket sparar motsvarande
fyra villors eluppvärmning per år.

63. På tapeten:
Klimatsmarta hyresgäster

Illustration: Manodo

Nu ska några hyresgäster hos
Bostadsbolaget bli medvetna om
sin energianvändning! Via en datorskärm i lägenheten får de information om sin användning av vatten
och el. De kan jämföra sig med andra
och följa hur den egna förbrukningen förändras. När de boende
vet om sin energianvändning och
hur de kan påverka den, så kommer fler att tänka på sin klimatpåverkan. Är din klimatpåverkan
på tapeten hemma?

64. Kaffekoppar med eget
namn sparar vår miljö

På Färdtjänsten fick alla en egen
kaffekopp med sitt namn på i julklapp. Efter det har de helt slutat

65. Solen ger elenergi till
äldreboenden

På några äldreboenden i Göteborg lyser solen extra varmt. Det
är bland annat på Bjurslätts äldreboende i Lundby och Solängens
äldreboende i Olofstorp. Där har
MedicHus satsat på solceller. Trots
att året som gått varit relativt solfattigt har solcellerna producerat
52 900 kWh under 2007. Det räcker
till att värma upp ca 2,5 villor med
el under ett helt år.

66. Byggherrar, slå några
slag för miljön!

Kommunen kan bland annat ställa
krav på resursanvändningen när
kommunal mark säljs till företag för
bostadsbyggande. Smart, eftersom
bygg- och fastighetssektorn står
för närmare 40 procent av energiförbrukningen…! Ett miljöprogram
som ska gälla för all nyproduktion
av bostäder tas nu fram av fastighetskontoret, i samverkan med
miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret.

67. Retur för elkraften – tur
för dig

Mellan 1879 och 1902 trafikerade
hästspårvagnar Göteborgs gator.
Då fick vi på sin höjd tillbaka gödsel. Den 29 juli 1902 ersattes hästkraft med elkraft. 106 år senare går
det fortfarande som på räls och idag
får vi till och med tillbaka el från de
nyaste modellerna! När de bromsar
in matas el tillbaka in i ledningarna.

68. Avfall värmer hus

I Renovas kraftvärmeverk förbränns göteborgarnas avfall och
blir till el och värme. Sopor som
inte kan återanvändas eller återvinnas på annat sätt kommer alltså till
nytta ändå, som energi! Avfallsförbränningen ger värme som räcker
till mer än hälften av Göteborgs
lägenheter. Jämfört med olja blir
koldioxidutsläppen bara en femtedel. Och samtidigt framställs el
som motsvarar årsförbrukningen i
60 000 lägenheter.

69. Lägre temperatur ger
pengar tillbaka

Gårdstensbostäder har installerat ett
system i hälften av sina lägenheter
som ger hyresgästerna möjligheten
att själva påverka sina värmekostnader. Systemet kallas komfortavräkningssystem och resultatet syns
direkt på hyresavin. I hyran ingår en
lägenhetstemperatur på 21 grader.
Om hyresgästerna sänker värmen
i lägenheten får de pengar tillbaka.
Om de istället höjer temperaturen
får de betala mer.

70. Stand by slukar el

Så mycket som 20 procent av vår
elförbrukning används i värsta fall
till tekniska prylar i stand by-läge!
Miljögruppen på Munkebäcksgymnasiet tyckte att den elförbrukningen var onödig och uppmanade
alla lärare att stänga av datorer och
skärmar efter avslutad lektion.
En modern dator som står på dygnet runt, året runt, förbrukar 1500
kWh. Det är nästan en tredjedel av
en lägenhets totala årsförbrukning!

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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62. Mindre energi i motionsspåret

Den driver sedan andra vagnar framåt i Sveriges största spårvagnsnät.

Foto: Peter venson

I Härlanda tjuter det i cykeldäcken!
Hemtjänsten har köpt in 55 cyklar
som personalen använder när de
åker hem till brukarna och stadsdelshuset har sex cyklar i en cykelpool. Så skönt för klimatet! Har du
koll på att medelbilen förbrukar 1,4
liter bensin den första halvmilen?
Samma sträcka tar dig max 20 minuter på cykel. Så på med hjälmen
och fram med hojen! Det är inne att
vara ute och cykla.

använda engångsmuggar. Även
gäster till Färdtjänsten bjuds på
kaffe i porslinskoppar istället för
pappmuggar, vilket får dem att även
känna sig ännu mer välkomna.
Foto: Hilma Sandstedt

61. I Härlanda är man ute
och cyklar

