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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.



Under 100 dagar, från 4 december till 12 mars,
berättar vi vad Göteborgs Stad gör för klimatet.
Har du idéer? Skicka klimattips till
klimatbrevladan@miljo.goteborg.se eller
lämna i brevlådan i Universeums entré!

82. I Lundby rullar många
miljöfordon

För att värna om Lundbybornas
miljö har stadsdelsförvaltningen
satsat på miljöfordon. Hela 93 % av
bilarna som används av bland annat
hemsjukvårdare och vaktmästare är
numera miljöfordon.
Därmed har de uppnått Göteborgs
Stads miljömål för lätta fordon,
som är 90 % år 2008.

83. Familjebostäder servar
med gas

I strävan att nå stadens mål med 90
procent miljöfordon har Familjebostäder nyligen bytt ut 16 av sina
bilar till gasdrivna Fiat Doblo. Med
en smidig liten skåpbil kan nu driftservice snabbt och enkelt komma
ut till lägenheterna och utföra sitt
arbete - och samtidigt göra en tjänst
för miljön. Det fiffiga är att åtgärden sparar både miljö och ekonomi,
eftersom gasbilarna är bränsleeffektiva och kostar mindre per mil.

84. 113 miljoner i bidrag för
klimatinvesteringar

För att minska stadens elanvändning och utsläpp av växthusgaser

85. Vinsten rakt ner i fickan

Varför köra till kontoret flera gånger
om dagen när allt man behöver kan
hamna direkt i byxfickan? Numera
har Medic-Hus alla hantverkare
handdatorer! Till dem skickas deras arbetsordrar och hantverkarna
kan ägna hela dagarna åt att laga fel
i fastigheterna. Det går år mindre
bensin och mindre papper, samtidigt
som arbetet blivit effektivare. Det
vinner personalen, ekonomin och
klimatet på!

86. Trampa eller ta bussen!

I Askims stadsdelsförvaltning är
det först och främst kollektivtrafik
eller cykel som gäller vid kortare
tjänsteresor. I andra hand kan man
använda någon av miljöbilarna i
förvaltningens bilpool. Detta står i
den resepolicy som Askim tog fram
i slutet av förra året.
Om tjänsteresan är längre än fem
mil är buss och tåg förstahandsvalet. Flyg får man bara ta om resan
är över 50 mil.

87. Kreativitet för klimatet

Krean i Tynnered är inte bara kreativa med lera och glas. I samband
med miljödiplomeringen 2007 sat-

sade de på kreativt tänkande för att
spara energi! När de nu bränner
lera har de sänkt ugnens temperatur från 1150 till 1050 grader – sen
fixar eftervärmen resten. Det betyder att brännugnen stängs av en hel
timma tidigare! Lägre temperatur
kräver heller inte lika miljöfarliga
glasyrer, så de är utbytta.

88. Lätt att välja rätt!

Nu får Göteborgs alla cyklister lät�tare att ta sig fram! Med cykelreseplaneraren kan du hitta snabbaste
eller lämpligaste resvägen. Cykelrutten presenteras på en karta och
du får dessutom information om
bland annat restid, längd i kilometer, kaloriförbrukning och hur stor
andel av färden som sker på cykelbana.
Styr in på www.trafiken.nu och
planera din resa. Det ska vara
lätt att välja rätt!

89. Stora energibesparingar
på företag – med energiplanering

Företagen har stora möjligheter att spara energi. Sedan 2006
begär miljöförvaltningen in energiplaner från företag i Göteborg. Ett litet antal företag
som jobbat aktivt med energi-planering har minskat sin förbrukning
med 18-55 procent. Bland övriga
finns en stor potential att effektivisera energianvändningen, minska
beroendet av fossila bränslen och
gå över till mer miljöanpassad energi.

90. P-avgifter ger cyklisterna en uppfriskande dusch

I Lundby används personalens pavgifter till förbättringar för alla
som väljer att cykla till jobbet.
300 000 per år har gett ett nytt cykelgarage och duschmöjligheter
till dem som cyklar långt. 2008 års
satsning blir bland annat nya tjänstecyklar och cykelrum med dusch
på två av de större arbetsplatserna.

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, Higabgruppen,
Egnahemsbolaget, SDF Högsbo, Kulturförvaltningen och stöds av Universeum och Ekocentrum.
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Den 4 december, samma dag som
första notisen publicerades, öppnade klimatbrevlådan. Sedan dess har
56 personer lämnat över 130 klimattips i lådorna på webben och i
Universeums entré! Idéerna vidarebefordras till den förvaltning eller
bolag de berör. Dessutom kommer
de att inspirera 900 elever i en klimatsatsning på Universeum.
Lämna ditt klimattips innan lådans lock slår igen den 12 mars!

har Göteborgs Stad sökt 113 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket. Pengarna ska gå till ett
klimatinvesteringsprogram, Klimp,
mellan 2008 och 2012.
För bidraget vill man bland annat
bygga ut fjärrvärme och fjärrkyla,
få göteborgarna att äta klimatvänligare och bygga energieffektiva hus.
Naturvårdverket beslutar om bidraget i maj.
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81. Lämna ditt klimattips!

