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TEMA: Bygga och bo

Miljöanpassat byggande
Den energi som aldrig används är den
absolut bästa för miljön. Hur vi bygger
och bor spelar stor roll för energiförbrukningen. Därför ordnar Lerums kommun
kurser för stora och små byggföretag.

– Att bygga klimatsmart ligger i tiden, och
det gäller att hänga med, säger Fredrik Ribba
(till höger i bild) som driver Ribbas snickeri.
Han var med på den första kursen i att
bygga energisnåla hus som Lerums kommun,
Vuxenskolan och Västra Götalandsregionen
anordnade.
– Det var en massa bra föreläsningar om
energieffektivitet och isolering, och vi gjorde
flera studiebesök och tittade på passivhus.
För att bygga passivhus krävs en bra planering redan från början och att man ser längre
än till bara produktionskostnaden. Ska du
energieffektivisera ett äldre hus är det mycket
att tänka på.
– Gamla hus är inte byggda på samma sätt
och det kan bli problem med ventilationen
när du till exempel tilläggsisolerar vinden,
säger Fredrik. Det är bra att prata med någon
sakkunnig innan du sätter igång.
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Spara i vardagen

Gråbo visar vägen

Bygga och bo
klimatsmart
Boendet utgör en stor del av vår miljöpåverkan. Därför ställer Lerums kommun
höga krav på byggandet. Allra strängast
är vi mot oss själva, men vi ställer också
höga krav på andra. Förbos hyreshus på
Höjden är Sveriges första som ger mer
värme än det förbrukar. Vi stöttar också

de företag som vill bygga energieffektivt
genom utbildningar och kurser.
Var och en av oss måste dra sitt strå till
stacken i miljöarbetet. Mina bidrag är att
jag har installerat bergvärme hemma för
att hålla nere min energiåtgång för uppvärmning. Jag vädrar snabbt, har sänkt
inomhustemperaturen och jag tänker på
att släcka efter mig. Små men viktiga steg
i arbetet för att vi ska bli Sveriges ledande
miljökommun.

Nu stundar Bo- & energidagarna. Jag
förväntar mig mycket folk, intressanta
diskussioner och nya kunskaper om hållbarhet. Dagarna är ett utmärkt tillfälle för
kommunen och de företag som är verksamma här att sprida kreativa idéer, men
också för dig att utöva ditt inflytande på
oss politiker. Jag hoppas att vi ses där!
Anna-Lena Holberg
kommunstyrelsens ordförande

Miljön som en naturlig del
Sir Vääz ser ut över de nya domänerna
från toppen av flyttkartongshögen. Sune
letar dammråttor under sängen. Utan
resultat, för flyttlasset gick igår och allt är
sprillans nytt.
– Det är fräscht att flytta in i en nybyggd
lägenhet, säger Jessica Magnusson.

Det är den andra juli. De första hyresgästerna har precis flyttat in på Höjdenvändan,
i Sveriges första flerfamiljshus som också är
plusvärmehus.
– Nej, vi är inte några miljömuppar, säger
Sven Andersson. Vi flyttar hit från Hisingen
bland annat för att mina föräldrar bor här.
Jag är själv uppväxt i Lerum.
– Jag kommer från Ale, säger Jessica. ”En
stark del av Göteborg”. Visst stämmer det att
Lerum är ”Mer än du tror”. Jag hade absolut
inte räknat med att här skulle finnas en så
lyxig ostaffär!
Knapp för ventilationen
En större, luftigare lägenhet stod på önskelistan. Med balkong, och gärna grönt runt
omkring. Sir Vääz håller med och rinner ut
genom dörren så fort den öppnas. Utan att

slå om kontakten på väggen i hallen där det
står Hemma och Borta.
– Den är för ventilationen, säger Sven. Vad
var det han sa...
Jessica bläddrar i lägenhetspärmen.
– Välkommen, står det här. Den borde vi
kanske läsa mer i ... ”Frånluftsfläkten varvar
ner till 30% ...”, ja, det är väl onödigt att den
står på full fräs när man inte är här.

sådana här hus med solpaneler på taken. Då
blir miljön en naturlig del av samhället. Och
det är ju möjligt, uppenbarligen.

Plusvärmehusen
på Höjdenvändan:
Fyra hyreshus i två våningar.

Mer miljösamvete
Hon kastar en boll åt Sune, men han är mer
intresserad av att tvätta sig. På katters vis är
han sparsam med vattnet.
– Det blir individuell mätning av vatten,
säger Sven. De första tre månaderna betalar
vi ett schablonbelopp. Sedan räknar vi med
att få betala något mer - vi har ju ingen aning
om hur mycket vatten som går åt!
– Fast jag brukar tänka på att stänga av
vattnet och inte slösa, säger Jessica. Med alla
möjligheter som finns får jag mer och mer
miljösamvete. Om jag inte sopsorterar till
exempel ...
– Det är så mycket annat att tänka på i livet,
säger Sven. Därför är det bra att det byggs

Totalt 32 lägenheter
420 m2 solfångare på taken.
Solfångarna producerar 120-140
MWh värme per år. Värmen pumpas ut på fjärrvärmenätet.
Vintertid värms husen med fjärrvärme. Husen producerar 58 kWh
per m2 och år.
Husen använder 54 kWh per m2
och år.

Balkong vägde tungt när familjen letade hyresrätt. Jessica Magnusson, Sune, Sven Andersson och Sir Vääz har flyttat in i plusvärmehusen på Höjden. I bakgrunden lyser solfångarna vita på grannhusets tak.
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Hallå där

Klimatsmart

Peter Rosengren kommunens energi- och klimatrådgivare:

Tanka matrester

Vad ska jag tänka på om jag vill bo
klimatsmart?
– Fokusera på värmen, det är den stora biten
i ett hushåll. Nu börjar det bli kallare ute,
men så länge solen värmer kan du stänga av
värmesystemet på dagen. Det reagerar ofta
på utetemperaturen, men även om det bara
är 5 grader ute kan solen räcka till för att
värma din bostad. Då kan du spara många
kilowattimmar.

Potatisskal och äppelskrottar blir biogas
att tanka gasbilar med. Redan idag körs
matavfall från Lerums skolor, dagis och
restauranger till rötning och blir till biogas. Rötresten (biogödsel) gödslar våra
åkrar och blir så småningom till ny mat.
I april beslutade Lerums kommun att
även hushållen ska få möjlighet att bidra
med sina matrester till kretsloppet. Med
start 2012 kommer det att bli möjligt att
ha ett extra sopkärl för biologiskt avfall.

Vad gör du själv för att spara energi?
– Jag jonglerar mycket med värmen: stänger
av, sätter på, höjer och sänker. Använder
vattenkokare till pastavattnet, stänger av
spisplattorna i förväg och kokar färdigt på
eftervärmen. Och så försöker jag komma
ihåg att lägga fryst mat i kylskåpet för att
tina.

Lägre bygglovstaxa
Den som väljer att bygga klimatsmart i
Lerum betalar bara halv bygglovstaxa.
Politikerna har också beslutat skippa
bygglovsavgiften för solfångare, och de
som bygger små vindkraftverk betalar
bara en fjärdedel av ordinarie taxa. Allt för
att stimulera fler att bygga klimatsmart.

Det gör väl ingen stor skillnad?
– Jo, när vi lägger ihop allt blir det en hel
del. Tänk så många apparater vi har hemma.
Stäng av dem du inte använder, du kan
använda ett grenuttag med strömbrytare.
Byt ut lampor mot LED som finns i alla
varianter. De har kommit starkt på senare
år..

Närproducerad
fjärrvärme

Men de är ju jättedyra!
– De håller så mycket längre och sparar så
mycket energi att de ändå är lönsamma.
Förresten, om du har ett tillsvidareavtal hos
elleverantören ska du byta.

Hoppa över elvispen och skaka vispgrädden istället.
– En fyrkantig burk fungerar bättre än
en rund, säger klimatrådgivare Peter
Rosengren. Och så ska den vara tät!

Det räddar väl inget klimat?
– Nej, men det är smart. Tillsvidarepris är
det allra dyraste formen av avtal. Du tjänar
minst en tusenlapp om året på att göra ett
aktivt val. För de pengarna kan du ju till
exempel köpa LED-lampor och spara både
pengar och klimatet.

Fler tips?
– Fäll ner persiennerna eller dra för gardinerna när det blir kallare ute. Det hjälper
till att behålla värmen. I badrummet kan
du ha en tjock matta istället för att använda
golvvärmen.

Kan jag spara mer pengar på att vara
klimatsmart?
– Om du har möjlighet kan du investera i
vindkraftsandelar. Det är väldigt lönsamt.
Du sparar motsvarande 5-6% bankränta
genom att köpa rätten till att köpa billig el.

Men det är ju så gott med ett varmt
golv!
– Då kan du använda en timer och sätta på
värmen ett par timmar innan du går upp på
morgonen.

Lerums kommun äger mycket skog.
Numera eldar vi med flis i vårt fjärrvärmeverk, flis från våra egna skogar. Därmed
sparar vi många och långa transporter
jämfört med tiden då vi eldade med pellets från bland annat Småland. Det är
klimatsmart!

Lerum Energi söker
solcellspionjärer
År 2020 skall 40 % av den elenergi
som konsumeras inom Lerums kommun
vara lokalt och förnyelsebart producerad.
Detta kräver helt nya vägar till att producera elenergi. Solceller är en av dessa
möjligheter. Lerum Energi söker nu tre
stycken solcellspionjärer som är beredda
att sätta upp solceller på sina tak och
att ansluta dem till elnätet. Som pionjär
kommer man att få möjlighet att ansluta
sig kostnadsfritt, bra ersättning för den
el man skickar ut på nätet samt hjälp av
Lerum Energi med att komma igång.
I nästa steg är förhoppningen att det skall
bli vanligt att se solceller på villataken i
Lerums kommun.
Ytterligare upplysningar:
Mats Jakobsson 0302-558 51,
0709-519 580

3

Bygger för framtiden
– Det låter klyschigt, säger Leif Nygård.
Men varje steg vi tar leder faktiskt fram
till en hållbar framtid.
Leif är chef för bygg och underhåll på
kommunens fastighetsenhet, som har
tagit fram ett omfattande miljöprogram
för nybyggnation. Skolorna i Gråbo är
först ut.

– Vi kommer att halvera energiåtgången,
säger Jan Sanding, chef för förvaltning och
drift. För all framtid. Dessutom kommer
Gråbos tre nya skolor att producera en del
av sin el själva med hjälp av solpaneler.
Efter nästa sommarlov går Gråbos elever
till nya skolor. En renoveras och byggs till,
två byggs helt nya.
– Det gick inte att renovera Röselid på ett
miljövänligt sätt, säger Leif.
– Inte så att den dessutom svarade upp
mot verksamhetskraven, säger Jan.

Istället kommer de båda nybyggda skolorna att uppfylla de högsta miljökraven
som finns i Sverige - Guld.
– När beslutet om att bygga togs hösten
2010 fanns det bara en guldklassad byggnad i hela landet, säger Leif.
Kraven handlar om allt från att använda
miljömärkta byggmaterial och att isolera
väl, till god luftkvalitet och ljudmiljö.
Allt dokumenteras, mäts och följs upp
ordentligt.
– Det är ett jättejobb att göra innan vi
ens börjar bygga, säger Leif. Vi lär oss hela
tiden. Vi måste ligga långt fram och dela
med oss av våra kunskaper.
– Skolbyggnaderna är bara en start, säger
Jan. Sen kommer förskolan, ett äldreboende och en tillbyggnad av idrottshallen. Det
kommer att hända jättemycket i Gråbo.

Vad är ditt bästa
hemmamiljötips?
Sandra Airikka Laine
och Anneli Laine,
Björboholm:

– Det är väl att tänka
på hur man sorterar soporna, säger
Anneli.
– Panta flaskor, säger
Sandra. Det är bra,
så att man kan återanvända dem.
Kristina Edvardsson,
Stenkullen:

– Spara på vattnet.
Jag stänger av kranen
när jag borstar tänderna och så diskar
jag i full maskin.

Mattias Lavsund,
Gråbo:

– Dra ur kontakter. Mobilladdaren
behöver inte sitta
i. TV:n stänger jag
av helt, och datorn
också.

Peter Flodin,Gråbo:

En klimatsmart byggnad är välisolerad och tät. Lerums kommun har stränga
krav på sina nybyggen, som till exempel nya Röselidsskolan i Gråbo.

Vad tycker du?
Tyck till om bilagan eller säg din mening om något helt annat angående vårt
visions-arbete. Inflytande är ett av ledorden för att nå Lerums vision 2025.
Skicka in talongen till: Lerums kommun, att. Björn Ek, 443 80 Lerum, eller gå in
på www.lerum.se/vision2025. Talongen kan även lämnas direkt till kommunens
medborgarkontor, KomIn, på Bagges Torg, öppettider:
måndag kl 8 - 18, tisdag - torsdag kl 8 -17, fredag kl 8 - 15

– Sitta på altanen
och gotta sig. Jag
bara njuter av miljön, och det skadar
ingen.

Olivia Axell, Lerum:

– Kompostera. Vi
har en egen kompost hemma i trädgården där vi lägger
fruktskal och annat
som blir jord till
rabatten.

Jag tycker att:

Avsändare (frivillig uppgift):
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