
2011  |   vecka 47  |   nummer 41  |   alekuriren 1 1

www.zoonet.se

Zoonet.se Ale
Ale Torg 14, Nödinge 0303-22 90 60 • ale@zoonet.se

Öppet: 
Vardagar 10-19 
Lördagar 10-15 
Söndagar 11-15
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AKVARIEPAKET 
54 liter inkl pump belysning och värmare

FLINGFODER
Sera Vipan fl ingfoder 100 ml

VITAKRAFT 
KATTSAND 8KG

STARSNACK

LIFEGUARD Y-SELE 
Hurtta Lifeguard Y-Sele i fl era färger

Vitakraft gnagare- eller 
fågelkräcker 2-pack

TRANSPORTBUR
Atlas 20 transportbur (mellanstor)

499:- 1950

55:-149:-
2-PACK

10:-

149:-
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3450

Ta 2 
valfria 200 gr
betala bara 

för 1

Valfri kattmat 
1,5-2 kg 99:-
Valfri hundmat 
Hill’s 3 kg 99:-
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Valfri Royal Canin katt eller hundmat från 1,5kg

Valfri Royal Canin katt eller hundmat från 6kg

50:- RABATT

75:- RABATT

PH122

PH252

ALE. På måndag ska 
den nya energi- och 
klimatplanen för Ale 
antas i kommunfull-
mäktige.

Fler långsiktiga mil-
jömål, mer konkreta 
handlingsplaner och 
ökat fokus på informa-
tion och kunskaps-
spridning. 

Det är några bety-
dande skillnader från 
den senaste som kom 
2001.

Ale är en medelkommun på 
de flesta plan och så gäller 
även för energiförbrukning 
och utsläpp av växthusga-
ser. Utsläppet av växthusga-
ser är lägre än riksgenom-
snittet, trots att man här inte 
har någon infrastruktur för 
biogas. 

Det stora koldioxidut-
släppet från industrin utgörs 
framför allt av utsläpp från 
Eka Chemicals.

Syftet med en energi- och 
klimatplan är att utveckla en-
ergisektorn i Ale kommun till 
en del av ett hållbart samhäl-
le. I det 55-sidiga dokumen-
tet redogörs för hur man 
ligger till på de olika planen, 
vilka mål som satts upp, hur 

genomförandet ska gå till 
samt hur arbetet följs upp.

Flera av målen sträcker sig 
så långt som till 2020. Ett av 
dessa innebär att, om drygt 
åtta år, ska 90 procent av 
kommunens invånare ha god 
kunskap om hur deras hand-
lingar påverkar klimatet. 

För att det ska bli möjligt 
att uppnå krävs att föränd-
ringar görs på alla plan och 
att varje person förstår vikten 
av att ta ansvar för komman-
de generationer, vilket är lätt 
sagt men betydligt svåra-
re gjort. Det menar miljöl-
planeraren Annika Friberg, 
som varit med och tagit fram 
energi- och klimatplanen.

– Det är en lång process för 
att få med alla och innan män-
niskor inser att detta faktiskt 
rör dem själva. Den grupp 
som är svårast att nå ut till 
är medelålders. Det finns ett 
glapp mellan de unga som får 
med sig miljömedvetenheten 
från början och den äldre 
generationen som lärt sig 
att spara och hushålla med 
saker. Det gäller att hitta ett 
bra forum för att även kunna 
integrera de som är mitte-
mellan. 

Utökad kollektivtrafik
Exakt hur man ska gå till väga 

vet man ännu inte, men hon 
tror att maten kan vara en 
ingång. 

– Intresset för bra naturlig 
mat ökar hela tiden och folk 
blir allt mer medvetna om 
sin hälsa. Kan man på något 
sätt få in hela kedjan där med 
transporter, miljögifter och 
så vidare kan man nå dessa 
personer i deras vardag. Det 
finns inte så många naturli-
ga forum för medelålders som 
för ungdomar och pensionä-
rer.

Annika Friberg tror inte 
att någon kan undgå miljö-
debatten. Tv, dagstidningar 
och övrig media rapporterar 
ständigt om de växande mil-
jöproblemen. Men det gäller 
att komma ett steg längre och 
väcka insikten om att alla kan 
bidra med något.

Inte många har heller 
kunnat missa att stora för-
hoppningar läggs på det nya 
kollektivtrafiknätet och Ale-
pendeln med sina fem statio-
ner i kommunen. Men för att 
fler ska åka kollektivt till och 
från arbetet gäller det även 
att se till hur förbindelsen är 
från exempelvis Göteborgs 
central för de som ska vidare. 

– Västtrafik jobbar på att 
få en bild av var folk bor och 
arbetar för att kunna plane-

ra för ett bra flöde. Gam-
lestan kommer att bli en ny 
knutpunkt där Alependeln 
kommer att stanna. Många 
behöver inte åka ända till 
centralen. 

Nya expanderingar
Jerker Persson, energi- 
och klimatrådgivare, har 
också varit delaktig i arbetet 
med den nya planen. Enligt 
honom kan man utgå från tre 
betydelsefulla områden när 
det kommer till hur den en-
skilda människan kan påver-

ka för en bättre miljö: Bostad, 
transport och mat. 

– När det gäller boendet 
kan man till exempel vara 
noggrann med att välja belys-
ning som drar mindre energi. 
Man kommer även långt med 
att medvetet välja en energi-
snål värmekälla. Att återvin-
na sin metall är extra viktigt 
för miljön. 

Ale står just nu inför flera 
stora bostadsexpandering-
ar och från kommunens sida 
försöker man i största möjliga 
mån påverka till bra miljöval.

– Kommunen kan inte 
ställa krav när man inte äger 
marken, men som säljare kan 
man sätta upp villkor. Vi för-
söker trycka på men anpass-
ningen sker inte över en dag, 
säger Jerker Persson.

Redan 2013 föreslås en 
revidering, uppdatering, av 
energi- och klimatplanen för 
att hela tiden kunna formule-
ra nya delmål.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vågen för solceller. Äppelgårdens förskola i Nödinge är byggd för att vara energisnål och har 
en solcellsanläggning på taket. Det tycker förskolechefen Agneta Lindfors är bra. 

Ale satsar på miljökunskapmiljökunskap
– Fokus på information i nya energi- och klimatplanenklimatplanen
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