
Nästa Nyckeln:  Öringen trivs i Rollsbo industriområde

Grönare elljusspår 
Kungälv satsar årligen 10 
miljoner på energieffektivi-
sering och förnybar energi 
i den egna verksamheten. 
En åtgärd under 2010 var att 
byta belysningen  i Fontins 
motionsspår. 

Alla de 72 armaturerna ersattes 
och istället för 125 W kvicksilver-
lampor används nu 50 W hög-
trycksnatriumlampor. 

Under våren 2011 kommer sam-
ma arbete att utföras i Diseröds 
motionsspår. Kostnaderna för 

dessa projekt beräknas bli intjänade 
efter sex år eller tidigare om elpri-
serna ökar. 

Totalt minskar elförbrukningen  
med 44 000 kWh/år, vilket motsva-
rar energiåtgången i två normal-
stora småhus. 

De nya armaturernas lampor håller 
dessutom i ca 10 år, jämfört med 
de gamla som bara höll i 4 år. Det 
innebär en ytterligare fördel för 
miljö och ekonomi. 

Ljuset då? Bättre kvalitet 
naturligtvis.

Hållbar popmusik 
   Om man känner ett starkt 
behov av att digga bra mu-
sik och samtidigt få en dos 
inspiration i det hållbara 
arbetet så !nns det många 
möjligheter.

Stenar kan användas till annat 
än att kasta, kolla in 
Eric Prytz: Proper Education .

Ett budskap till våra högsta 
ledare framförs i Tck Tck Tck: 
Beds are Burning.  

Inspiration till att gå med i en 
miljöorganisation kan fås i Nilla 
Nielsen: Shellshocked.

Medvetna val - kan göra skillnad
Vill du minska din miljö- och 
klimatpåverkan men är osäker 
på hur? Här kommer tipsen.

I Dalarna startade 2010 projektet 
Medvetna val. På deras hemsida 
kan du följa trettio hushåll som är 
s.k. �KlimatPirater - med rätt att 
kapa koldioxiden�. De försöker göra  
medvetna val när det gäller energi, 
mat, transporter och konsumtion. 

I Göteborg !nns projektet Leva livet  
där man kan följa några vanliga 
familjer och ett par göteborgspro!ler 
som under ett år prövar på ett nytt, 
lustfyllt och grönare liv. 

Gå in på projektens hemsidor för 
att  få råd och tips eller läs boken  
�Greenvision - Din handbok för en 
bättre miljö� på Kungälvs hemsida.

EU-pengar till goda idéer
Har du en idé som kan åstad-
komma en positiv utveckling 
för Kungälv landsbygd?  Då 
har du möjlighet att söka 
pengar från LEADER och Terra 
et Mare.

Terra et Mare är ett sk LEADER-
område, där man kan få stöd från 
EU:s landsbygdsprogram. Terra et 
Mare består av Kungälv och "era 
närliggande kommuner.

För att få bidrag måste projektet gå 
i linje med Terra et Mares utveck-
lingsplan. Det innebär att projektet 
kan behandla Attraktiv livsmiljö 
eller Mångfasetterat näringsliv. Alla 
projekt ska dessutom främja en håll-

bar utveckling. 

Just nu genomförs i ett projekt en för-
studie kring cykelled mellan Kungälv 
och Marstrand. I förstudien ingår det 
bl.a. att fastställa sträckningen och 
kartlägga besöksmål samt att hitta 
sätt att !nasiera cykelleden. Även 
projektet Kungälvs Mat  är del!nan-
sierat av Terra et Mare.

Ansökan för nya projekt ska ske 
senast 26 april.i denna ansöknings-
omgång. Läs mer här.

Stefan Jarl skrämde

Stefan Jarls !lm #Underkas-
telsen# lockade fullt hus på 
Mimers Hus den 9 februari. Fil-
men  handlar om de kemikalier 
vi alla idag bär i vårt blod.

Världens befolkning, inklusive 
forskarvärlden, har skrämmande 
dålig kontroll över hur vi egentligen 
påverkas av de kemikalier som vi un-
derkastar oss i tillvaron. Framför allt 
vet man inte inte hur de samverkar 
när de ackumuleras i människroppen 
eller ute i naturen.

Se trailer till !lmen.

Läs om de övriga aktiviteterna som 
erbjuds i Kungälv under våren med 
tema miljö och hållbar utveckling. 


