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ALE. Nu på lördag den 
29 mars hålls världens 
största miljömanifest-
ation Earth Hour, då 
hundratals miljoner 
människor världen över 
släcker ljuset under en 
timme. 

I Ale pågår under hela 
veckan olika aktiviteter 
i syfte att uppmärksam-
ma arbete med klimat-
frågor.

Mellan klockan 20.30 och 
21.30 lördagen den 29 
mars blir världen mörklagd, 
men Earth Hour handlar 
om mycket mer än att bara 
släcka en lampa. Det är en 
miljömanifestation och en 
politisk symbolhandling som 
skickar en signal till makt-
havarna om att ta klimatför-
ändringarna på allvar. 

Årets teman är: Bilen, bif-
fen, bostad och börsen. 

Det är också dessa fokus-
områden från Världsnatur-
fonden som Ale kommun 
tagit fasta på i arbetet för en 
bättre miljö.

– Earth Hour är ett bra 
tillfälle att uppmärksamma 
vad som görs i Ale kommun 
för ett hållbart samhälle. Det 
är ett arbete som pågår hela 

tiden, säger Karin Dickens, 
kommunikationsstrateg.

Att uppmuntra cykling är 
något som man under det 
senaste året jobbat mycket 
med i kommunen, inte minst 
genom GR-projektet Test-
cyklisterna som pågår för 
fullt. 

Den 5 april kommer det 
att hållas en cykeldag på Ale 
Torg där det erbjuds gratis 
cykelservice, uppvisning och 

möjlighet att testa på el- och 
vikcykel. 

Caroline Rundlöf, ener-
gi- och klimatrådgivare kan 
även avslöja att en överrask-
ning väntar alecyklisterna 
under våren. 

– Jag säger inte när, men 
nu under våren kommer vi 
att stå och dela ut belöning-
spåsar till alla cyklister vid 
pendelstationerna. 

Vegetarisk mat
Måndag till torsdag denna 
vecka kommer hon att hålla 

energi- och klimatrådgiv-
ning på biblioteken runt om 
i kommunen.

– Det kan handla om allt 
från frågor om uppvärm-
ningssystem till val av glöd-
lampor i syfte att minska en-
ergiförbrukningen. 

Våra matvanor spelar en 
stor roll för klimatföränd-

ringarna och att den stora 
konsumtionen av kött har en 
negativ inverkan på miljön 
är knappast en nyhet. I de 
kommunala köken runt om i 
Ale kommer man därför att 
under veckan slå ett slag för 
maten från växtriket.

– Det handlar om att 
”pimpa upp” den vegetariska 

maten och lyfta det alterna-
tivet. Även Coop i Älvängen 
kommer att lyfta det vegeta-
riska köket och det betyder 
mycket att näringslivet ock-
så är med på noterna, säger 
Annika Friberg, ansvarig 
för planeringen av kollektiv-
trafiken och Karin Dickens 
tillägger:

– Kommunen ska inte 
stå med pekpinnar utan det 
handlar om att ändra synsätt 
och få folk att bli medvetna. 
Det som är så roligt med 
arbetet inför Earth Hour är 
att man får en chans att upp-
muntra det som är bra. 
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Ett slag för cykeln. Caroline Rundlöf, energi- och klimatrådgivare, Annika Friberg, ansvarig för planeringen av kollektivtrafiken i Ale 
och Karin Dickens, kommunikationsstrateg vill visa att Earth Hour innebär mycket mer än att bara släcka en timme, det är en viktig 
manifestation för miljön. 

– Arbetet med klimatfrågor 
uppmärksammas i Ale

Släck för en ljusare framtid

Kommunen ska 
inte stå med 
pekpinnar utan 
det handlar om 

att ändra synsätt och få 
folk att bli medvetna. 
KARIN DICKENS

BRF SKOGSLYCKAN 

KRONOGÅRDEN I ÄLVÄNGEN
ETT STORT LIV I MINDRE SKALA

Nybyggda villor 
från 1.975.000:-
Bo bekvämt i nybyggt! Vi bygger 28 
moderna villor i det nya bostads-
omådet Kronogården i Älvängen.

Här bor du på en lugn återvändsgata med 

egen carport, lättskött trädgård och skogen 

som närmsta granne. Välj mellan två hustyper; 

välplanerade Villa Viola på 101 m2 och flexibla 

Villa Ljunga på 120 m2 . 

Flera skolor och förskolor ligger nära, likaså Äl-

vängen centrum och pendelstationen. Här vän-

tar ett liv där vardagslogistiken är enkel och ger 

plats för det viktigaste! 

Visning
     30 mars!

Säljstart: Söndag 30/3 kl. 13-14

Adress: Visningsbod i Kronogården

Storlek: 101 m2 och 120 m2

Fast pris: Från 1 975 000 kr 

Avgift/mån: Från 4 850 kr

Prel. inflyttning: Hösten 2015

Kontakt: 0702-33 32 33

fredrik.hellberg@lansforsakringar.se


