
Klimatfrågan har 
aldrig varit hetare än 
nu, och alla är över-

ens om att åtgärder måste 
till både raskt och effektivt. 
Klimatinvesteringsprogram-
met, det så kallade Klimp, 
har varit mycket lycko-
samt. Tonvis med växthusga-
ser har sparats, hela samhäl-
let har engagerats och man 
har fått en ständigt ökande 
miljöeffekt per insatt krona. 
Vi vädjar därför till miljö-
ministern: Låt inte presti-
gen vinna över miljön. Lev 
upp till devisen om att vara 
internationellt ledande i kli-
matfrågor. Det kommer att 
gynna både klimatet och 
svenskt näringsliv. Öka re-
surserna till Klimp 5 och låt 
ett Klimp 6 starta nästa år. 

Statsminister Fredrik Re-
infeldt har sagt att det är 
dags att leverera beslut. 
Samtidigt har finansdeparte-
mentets expertgrupp för mil-
jöstudier uppgett att klimat-
politiken måste läggas om så 
att vi lägger större kraft på 
internationellt klimatarbete.

Vi håller med om att mer 
kraft borde läggas på att få 
andra länder med på miljö-
tåget. Detta är viktigt, men 
alla som följt Balikonferen-
sen vet att det är svårt. Det 

är tydligt att det krävs att 
man sopar rent framför egen 
dörr först, både för att vara 
en trovärdig partner i kli-
matförhandlingar med andra 
länder och för att visa upp 
goda exempel.

Slutsatsen blir att vi måste 
se till att Sveriges eget kli-
matarbete rullar på så effek-
tivt som möjligt, utan av-
brott och utan att för mycket 
kraft läggs på att hitta på nya 
former för att göra samma 
sak.

Klimatinvesteringspro-
grammet (Klimp) har varit 
mycket lyckosamt. Tonvis 
med växthusgaser har spa-
rats, hela samhället har en-
gagerats och man har fått en 
ständigt ökande miljöeffekt 
per insatt krona.

Ansökningstiden för 
Klimp 5, som planeras att bli 
det sista, gick ut den 1 no-
vember och vi vet redan att 
rekordmånga ansökningar av 
mycket god kvalitet kommit 
in. Ett synnerligen effektivt 
sätt att få snabba och effek-
tiva åtgärder till stånd skulle 
vara att förlänga Klimp-pro-
grammet. Ännu snabbare åt-

gärder skulle man få om man 
ökade anslagen i det befintli-
ga Klimp 5. 

Lilla Edets kommun har 
unikt stor erfarenhet av 
Klimp, eftersom vi är en av 
två kommuner i landet som 
fått Klimpbidrag alla fyra 
gångerna. Vi fick även bifall 
till ett projekt inom Lip, 
Klimp föregångare. Exem-
pel på vad vi har åstadkom-
mit är:
•  En ny panna vid SCA:s 

pappersfabrik som numera 
försörjer hela centrala Lilla 
Edet med fjärrvärme base-
rad på restprodukter som 
annars skulle deponeras.

•  Ett antal kilometer gång 
och cykelvägar

•  Större delen av alla olje-
pannor har bytts ut mot 
pelletspannor och solfång-
are (andelen olja och el har 
nästan halverats samtidigt 
som andelen träbränslen 
tredubblats)

•  Bidrag till miljöfordon och 
erbjudande till alla kom-
munanställda att personal-
leasa biogasbilar 

Totalt räknas åtgärderna 

inom kommunen ge mins-
kade utsläpp av koldioxid 
med 1,5 ton per person och 
år vilket motsvarar cirka 30 
procent av utsläppen inom 
kommunen mellan åren 
2000-2007.

Våra erfarenheter gör 
att vi kan se följande förde-
lar med en fortsättning på 
Klimpprogrammet.

1. Klimp har funnit sin 
form: En ansökan ska inne-
hålla en noggrann genom-
lysning av kommunens nä-
ringsliv, infrastruktur och 
miljöproblem samt en analys 
av vilka åtgärder som behövs 
för att minska klimatpåver-
kan. Nyttigt, men tidsödan-
de. När det väl är gjort be-
höver man dock bara uppda-
tera. För oss som skrivit fem 
ansökningar kan skillnaden i 
arbetsåtgång mellan den se-
naste och den första räknas 
i manmånader! Multiplice-
rat med hundratals kom-
muner blir det stora pengar. 
Dessutom: eftersom alla an-
sökningar ser lika ut blir de 
lätta att jämföra och utvär-
dera. Nya kommuner kan 
spara tid och pengar genom 

att ladda ner tidigare an-
sökningar och enkelt se hur 
man gör.

2. Klimp är känt i sam-
hället. En ansökan kräver 
samarbete mellan offent-
lig sektor och näringsliv. I 
Lilla Edet känner stora delar 
av samhället till vad Klimp 
innebär. Självklart under-
lättar detta när nya projekt 
skall diskuteras. Nätverken 
finns på plats, samarbetsvil-
jan är god och minimal tid 
läggs på att förklara vad det 
handlar om.

3. Administrationen är in-
trimmad och mycket effek-
tiv. Allt ifrån redovisnings-
system till kompetent per-
sonal finns redan. Ingen tid 
måste läggas på att förstå nya 
regler för samverkansformer, 
utbetalningar och annat, 
maximalt antal kronor går is-
tället till konkreta åtgärder. 
Tillkommande kommuner 
kan också på ett enkelt sätt 
använda tidigare kommuners 
erfarenheter och rutiner. 

4. Klimp ger resultat! Ut-
värderingar hittills pekar på 
att miljöeffekterna till och 
med blir större än vad man 

räknat med.
Det viktigaste argumen-

tet för att öka tilldelningen 
till årets program är dock att 
föreslagna åtgärder står fär-
diga att sättas igång omedel-
bart. Det är bara att trycka 
på knappen, så börjar saker 
att hända. Ansökt summa 
till Klimp 5 är mer än sex 
gånger större än tillgäng-
liga medel, 2,5 miljarder 
kronor respektive 375 miljo-
ner. Den bästa sjättedelen får 
pengar, men säkert är även 
nästa sjättedel av förslagen 
väl värda att genomföra. 

Visserligen var det den 
förra regeringen som sjö-
satte Klimp, men att hitta 
på ett helt nytt sätt att för-
dela medel till klimatinves-
teringar kostar pengar i alla 
led, gör att arbetet tappar 
fart och är framför allt helt 
onödigt!

Lilla Edets kommun

Bjarne Färjhage, 
kommunalråd (c).

Peder Engdahl, 
ordförande (m) 

Miljö- och Byggnämnden
Annika Ekvall, 

Miljöchef 
Börje Ahlqvist, 
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Effektivaste klimatåtgärden: Förläng Klimp!

STRÖM. Förra året 
invigde OK Gipen sin 
nya klubblokal på 
Ström.

Den före detta mataf-
fären har renoverats 
grundligt och har blivit 
orienteringsklubbens 
nya hemvist.

– Den här satsningen 
gör det lättare att 
locka ungdomar till för-
eningen. Optimismen 
verkligen spirar, säger 
kassören Rolf Anders-
son.

OK Gipen har sannerligen 
inte varit bortskämda med 
exklusiva och påkostade sam-
lingslokaler sedan bildandet 
för 67 år sedan. Verksamhe-
ten har flyttat runt från Gi-
penäs i Hjärtum, vidare till 
Delsbo, Norra Roten, Sä-
tergården och Kanalverkets 
lokal på Strandvägen. Ingen 
av klubbens tidigare loka-
ler har kunnat erbjuda om-
klädning och duschmöjlighe-
ter varför man också har fått 
hyra in sig såväl i Strömshal-
len som i Badhuset.

– Äntligen så har vi fått en 
gemensam samlingspunkt för 

klubbens verksamhet. Detta 
plus arrangörsskapet av O-
ringen 2003 är det störs-
ta som har hänt OK Gipen, 
säger Yngve Nilsson, som 
varit medlem sedan 1968.

Yngve har tillsammans 

med ett antal andra eldsjälar i 
orienteringsklubben lagt ned 
ett otal timmar på att färdig-
ställandet av den nya klubb-
stugan. Före detta Strömmens 
Livs lokaler hade stått tomma 
och övergiven i många år när 
Gipen visade intresse för att 
köpa fastigheten. Under för-
sommaren 2006 gick affären 
igenom, med en prislapp som 
landade på 525 000 kronor.

Arvsfonden
– Vi har lyckats få 400 000 
kronor från Arvsfonden. I 
gengäld har vi lovat att ha 
verksamhet i minst tio år till, 
annars blir vi återbetalnings-
skyldiga, säger Rolf Anders-
son.

– Vidare har klubben fått 
ett bidrag från RF på 162 000 
kronor. Dock har vi inte fått 
en enda krona i bidrag från 

kommunen.

Renoverat
Renoveringsarbetet har varit 
omfattande och tidskrävan-
de. Bland annat har taket 
lagts om, fuktskadade väggar 
bytts ut och omklädningsrum 
med dusch och bastu har iord-
ningställts. Vidare inrymmer 
det drygt 400 kvadratmeter 
stora klubbhuset, som har 
fått namnet ”Kompassen”, 
ett stort kök, samlingsrum, 
sammanträdesrum samt en 
träningslokal, där det bland 
annat utövas gymnastik och 
skytteträning.

– Vi har varit duktiga på att 
tigga till oss prylar och välvil-
liga sponsorer har också ställt 
upp. Det har medfört att vi 
har kunnat klara detta ekono-
miskt. På Yngve Nilssons in-
itiativ drog föreningen igång 

en 1 000-kronorsklubb och på 
så sätt fick vi in 50 000 kronor, 
säger Rolf Andersson.

Verksamhetsåret 2008 har 
precis rullat igång och säsong-
ens stora händelse blir VM i 
orienteringsskytte, som ar-
rangeras i Ljungskile till som-
maren. 

Banläggning
– Gipen sköter all banlägg-
ning plus att vi ska ansva-
ra för en del av skjutningen, 
förklarar Yngve Nilsson som 
själv erövrat några SM-tecken 
genom åren.

Orienteringsskytte utövas 
i Gipens regi varje onsdags-
kväll och brukar locka ett 
tiotal ungdomar, samt några 
ur den äldre generationen. 
Just nu sker skytteträningen 
inomhus med hjälp av dator-
simulator.

– Förhoppningsvis ska 
några av våra medlemmar 
kunna vara med och tävla på 
VM. Det råder nämligen fri 
anmälan i alla klasser utom till 
seniorgruppen, säger Yngve 
Nilsson.

Avslutningsvis kan nämnas 
att OK Gipen anordnar fyra 
poängpromenader i vår med 
start söndagen den 10 febru-
ari. Start och mål sker vid 
klubbstugan.

Orienteringsklubben Gipen har hittat rätt
– Och nu tar man sikte på VM i orienteringsskytte

OK GIPEN
Bildad: 1941.
Antal medlemmar: 430.
Verksamhet: Orientering, oriente-
ringsskytte, skidåkning, gymnastik, 
naturpasset, poängpromenad.
Styrelse: Per-Fredrik Anders-
son (ordförande), Harriet Nyman (v 
ordf.), Kjell Pettersson (sekreterare), 
Rolf Andersson (kassör), Ida Horst, 

Dennis Nyqvist, Klas Olausson, Peter 
Larsson, Per-Arne Johansson.
SM-vinnare genom åren: Rune 
Borg, Stig Bengtsson, Johan 
Uneman, Jeanette Sjöö, Yngve Nils-
son.

OK Gipen har i år fått äran att vara med som arrangör för VM i orienteringsskytte, som 
avgörs i Ljungskile. Förhoppningsvis kommer några av klubbens duktiga ungdomar att delta-
ga. Här ses Dennis Nyqvist när han tränar stående skjutning.

ORIENTERINGS-
SKYTTE
ORIENTERINGSSKYTTE
Orienteringsskytte är en mång-
kamp som funnits i många år. Från 
början hette sporten Fälttävlan.
Sporten är idag i första hand en 
civil mångkamp med delgrenarna 
skjutning, punktorientering samt 
fri orientering. Namnet infördes 
den första juli 1998.
Orienteringsskytte utövas utom i 
Norden i ett antal länder i övriga 
Europa. Sverige är medlem i det 
Europeiska förbundet - European 
Biathlon Orienteering Federation.
Individuellt orienterings-
skytte
Orienteringsskytte består av tre 
delgrenar; skjutning, punktorien-
tering samt fri orientering. Del-
grenarna genomförs oftast i ovan 
nämnda ordning, så snabbt och 
med så lite tidstillägg som möjligt. 
Orienteringsskytte kan genom-
föras i en följd eller med delgre-
narna på olika platser beroende 
på de lokala förutsättningarna. 
Skjutmoment
Vid skjutningen startar man med 
ca 300 m löpning och skjuter 10 
skott i liggande därefter ytterli-
gare 300 m löpning och 10 skott i 
stående. För varje ”bom” får man 
2 minuters tidstillägg. Resultat = 
löptid + tidstillägg. Skjutavstån-
det är 50 m och målet man skjuter 
mot är detsamma som vid skid-
skytte. Gevären som används är 
skidskyttegevär (salongsgevär) 
kaliber 5.6 mm (22 long).

HITTAR I STRÖM
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Yngve Nilsson och Rolf Andersson, två av OK Gipens eldsjä-
lar, som gläds över föreningens nya fina klubbstuga ”Kompas-
sen” på Ström. 


