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Närodlat och
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Hur bra
är vi egentligen?
Johanna ska ge svaren

Framtidens skola

Den enkla vägen
– Det här är superviktigt, säger Nellie
Olofsson. Jag har inte förstått tidigare
hur mycket vi påverkar.
Tillsammans med fem andra gymnasieelever ska Nellie bli miljömentor för yngre
elever i Gråbo.
– Vi ska visa barnen den enkla vägen
till ett hållbart samhälle, säger Sandra
Jakobsson.

Om alla levde som vi gör här i Sverige, skulle
det behövas två och ett halvt jordklot.
– Vi vill få eleverna att förstå att de tar större
plats än de tror, säger Johanna Olofsson.
– Och att det är enkelt att ändra sina vanor,
säger Nadine Flatt.
– Vi är alla lite lata.
– Och föräldrarna har inte vuxit upp med att
dra ur laddaren ur eluttaget.
– Vi vill sprida budskapet att vara miljövänlig.
– Till exempel att cykla istället för att få
skjuts.
Ungdomarna är uppvuxna med att kompostera, men de medger att det är först nu

på gymnasiet de blivit medvetna om hur
mycket de kan påverka genom vad de väljer,
eller väljer bort.
– Nu frågar jag mig själv: Behöver jag verkligen den här tröjan?
– Måste vi äta kött varje dag? Köttproduktionen står för 1/5 av alla växthusgaser.
– Vi kanske kan välja att äta vegetariskt en
gång i veckan?
– Och ekologiskt är faktiskt inte alltid
dyrare.
– Är vi fler som köper, så blir det billigare.
– Det är så enkelt!
Till att börja med riktar de in sig på skolorna
i Gråbo. Men planerna sträcker sig längre
än så:
– Jag tycker det skulle vara bra om alla
grundskolor fick mentorer.
– Det behövs om vi ska nå visionen om att
Lerum ska bli Sveriges ledande miljökommun.
– Vi vill få med fler som börjar på gymnasiet.
– Så att de kan ta över när vi tar studenten.
– Skulle vara hur häftigt som helst om det
blev så stort!

Gråbo visar vägen

– Föräldrar är ofta konservativa, säger miljömentorerna Sandra Jakobsson, Nellie
Olofsson, Nadine Flatt och Johanna Olofsson. Med föreläsningar och mentorskap
riktar de sig till elever i årskurs 4-6 i Gråbo. De hoppas även få med sig föräldrarna.

Ny kanal för dig
Denna tidning är det första numret av
Lerums kommuns nya kanal för att kommunicera med dig. Längre fram i vår lanserar vi även en blogg för de som föredrar
att sitta vid datorn och delta i samtalet.
Dialogen med dig som bor i Lerum är
viktig för oss som arbetar inom kommunen. I arbetet med att ta oss till Lerums

vision "Sveriges ledande miljökommun
2025" finns ordet Inflytande med som ett
viktigt ledord. Bra synpunkter och förslag
kommer ofta ur en bra dialog och kommunikation.

På baksidan hittar du en talong (och en
webbadress) där du kan skriva ner dina
synpunkter och förslag. Kanske blir det
början till en artikel i kommande nummer
av bilagan.

Med denna bilaga vill vi berätta om våra
framgångar på miljöområdet och lyfta
fram goda exempel. Vi vill också beskriva
de utmaningar och svårigheter vi står
inför.

Anna-Lena Holberg
kommunstyrelsens ordförande
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Kortisar:

Miljödiplomerat
Företag
Delar av verksamheten på Nääs slott drivs som ett familjeföretag. Syskonen Eva-Lotta och Marcus
håller tillsammans med mamma Jenny Boström i restaurang, kafé, gårdsbutik, Bed & breakfast och
de populära bröllopsarrangemangen.

Slottet - ett grönt besöksmål
Eva-Lotta dukar undan efter lunchgästerna medan Marcus häller upp en kopp
kaffe och bjuder på hembakat.
– Jag går ner och stryker, säger Jenny
och drar iväg med vagnen där dotterdottern sover middag.

– Vi vill uppnå en trevlig och familjepräglad
verksamhet, säger Marcus Boström som leder
familjeföretaget på Nääs slott. Vår affärsidé
är att det ska vara rogivande att komma till
Nääs.
Sedan ett år tillbaka driver Marcus tillsammans med syster och mamma delar av verksamheten på Nääs slott. Under hösten har
Marcus och en representant för Stiftelsen
Nääs slott gått Lerums kommuns miljödiplomsutbildning.
Sparar mycket pengar
– Kunderna efterfrågar miljömärkningar,
och vi anser att det behövs på en sådan här
anläggning. På 1800-talet var ju verksamheten både ekologisk och närproducerad.
Farhågorna om att det skulle bli dyrt att
miljöanpassa kom snart på skam. Oljepannor
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har ersatts med bergvärme och luftvärmepumpar.
– Bra både för miljö och ekonomi. Dessutom
sparar vi mycket pengar på att sortera våra
sopor.
Förändringarna innefattar stort som smått.
Det handlar om allt från att samordna transporter och kopiera dubbelsidigt till att se över
kemikalieanvändningen.
– Grönsåpa är fantastiskt, det går att använda
till det mesta.
Halva lunchen
På hyllorna i gårdsbutiken trängs närproducerad sylt med ekologisk saft, egna kryddblandningar och miljömärkt linne. Till kafé
och restaurang försöker Marcus köpa in ekologiska råvaror, men kostnaderna är tyvärr
ofta höga.
– Prisbilden är ju en helt annan, och det
försvårar. Vi har inte den omsättningen att vi
kan ta ut de priser som skulle behövas för att
köpa allt ekologiskt.
Han förklarar att råvarukostnaden utgör
ungefär hälften av kostnaden till en lunch,
lika stor del som personalkostnaden. Men

prisbilden kan ju komma att ändras, och
miljödiplomeringen innehåller en plan för
framtiden och det fortsatta miljöarbetet.
– Jag ser det som en språngbräda till att
ytterligare stärka vårt varumärke. Vi ställer
oss i ledet bland andra företag som vill vara
med och påverka.
Tankeställare
Utbildningen har också satt spår i privatpersonen Marcus. Under den grundläggande
miljöutbildningen på Ekocentrum fick han
sig flera tankeställare. Bland annat insåg han
hur mycket resurser det går åt för att producera våra konsumtionsvaror.
– Vi kanske inte behöver en ny TV och en ny
mobil vartannat år. Ska mina barn växa upp
kan vi inte fortsätta som vi gör. Det gäller
både individer och företag.

Hallå där
Johanna Wahlqvist, Lerums nya
miljöcontroller.

Miljöcontroller, vad gör en sån?
– Håller ordning på miljöarbetet. Lerums
kommun gör mycket som är bra för miljön,
men det är svårt att veta HUR bra vi är.
Min uppgift är att göra det möjligt att mäta
så att politiker och medborgare får veta hur
det går.
Hur ska det gå till?
– Först måste jag sätta mig in i hur en
kommun fungerar och bekanta mig med
visionen att Lerum ska vara Sveriges ledande
miljökommun 2025. Det är ju enkelt att
säga, men svårare att förstå vad det konkret
betyder för kommunen och dem som bor
här.
Var kommer du ifrån?
– Närmast från BIM Kemi i Stenkullen
där jag arbetade med miljöinformation och
lagstiftning. Den tjänsten handlade mycket
om att ge information till kunder och att
samarbeta med andra företag. I botten är jag
naturvetare och civilingenjör.
Och i toppen?
– Det är toppen att få vara med och ta fram
en egen plan för att följa Lerums miljöarbete. Det jag väljer att lyfta fram är det som
politikerna kommer att påverka. Det är både
ansvarsfullt och utmanande.

Finns det inte redan sätt att mäta?
– Jo, till exempel Naturskyddsföreningen
rankar alla kommunernas miljöarbete varje
år. Där vägs bland annat in vilka koldioxidutsläpp som invånarna har och hur mycket
ekologisk mat som serveras i skolarna. Men
Lerums vision är bredare än så.
Du menar hållbarhet, kreativitet och
inflytande?
– Ja, vi får inte glömma att det också handlar
om den inre upplevelsen hos dem som bor i
kommunen. Jag skulle vilja få till ett system
där invånarna lätt kan se vad deras miljöinsatser gör. Vad siffrorna betyder i miljönytta.
Vad är ditt drömscenario?
– En graf som visar exakt hur bra vi är, och
hur långt vi har kvar till målet. Men det hela
är mycket komplext. Total koll på siffrorna
gör att man tappar helhetsbilden. Så hur vi
ska gå tillväga återkommer jag till om ett
halvår eller två.
Är vi bäst 2025?
– Det är ingen tävling, så jag blir inte sur om
andra kommuner är bättre. Det är ju bara
bra för miljön i stort. Syftet med visionen
är att ge oss själva en drivkraft för att starta
en förändring.

Släck för en
ljusare framtid
Lördagen den 26 mars klockan 20.30
(svensk tid) genomförs världens största
klimatmanifestation, Earth Hour. Genom
att släcka ljuset under 60 minuter är du
med och skickar en signal till världens
makthavare om att ta klimatfrågan på
allvar. Lerums kommun deltar.
På www.wwf.se/earthhour kan privatpersoner och företag anmäla att de släcker
under Earth Hour. Namnet, och att ni
finns i Lerums kommun, syns sedan på
deras hemsida.

Miljödiplomerade
företag i Lerum
Allt fler efterfrågar produkter och tjänster
från företag som har ett utvecklat miljöarbete. Lerums kommun stöttar därför
företag som vill bli miljödiplomerade via
årlig återkommande utbildning som leder
direkt till diplomering. Ett 50-tal företag
har diplomerats hittills.
Nya för i år är:
Nääs slott
Ekström Reklam
JarLi Consulting
Björboholms Taxi
Homesafe Scandinavia
Nils Andréassons Arkitektbyrå
Lerums Billack
Contstricta
Ny utbildning startar i höst.

Visste du att...
... du tankar din elbil gratis på Bagges
torg? Laddningsstolpen är den första i
kommunen, och tanken är att även Floda
och Gråbo ska få liknande stolpar.

Vem förtjänar
årets miljöpris?

– Att se vad siffrorna betyder i konkret miljönytta, det är sådant som intresserar mig,
säger Lerums nya miljöcontroller Johanna Wahlqvist.

Sedan 1988 delar Lerums kommun ut
ett årligt miljöstipendium till den enskilda
person eller organisation som tagit det
bästa miljöinitiativet. Sedan 2008 utses
även årets miljöföretag. Nominera din
favorit på talongen på baksidan, eller på
www.lerum.se.
Förra året gick priset till Reinhart von
Nordenskjöld för att ha bevisat att
man småskaligt kan framställa biogas.
Autoadapt blev 2010 års miljöföretag.
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Gråbo går före
Tre nya skolor, park, idrottshall och miljöanpassade bostäder. I en rad artiklar
kommer vi att skriva om utvecklingen i
Gråbo, och om de människor som engagerar sig där.

Höstterminen 2012 blir en nystart för elever, lärare och hela skolsystemet i Gråbo.
Som första kommun i landet tar Lerum
fram ett nytt koncept för skolorna i en hel
kommundel.
– Elever och föräldrar får vara med och välja
till tre helt nya F-9-skolor med olika inriktningar, säger Sten Janson, processledare i
kommunen.
– Utvecklingen i Gråbo kommer att vara en
pilot för övriga delar av kommunen. Med
hållbar utveckling i fokus kommer Gråbo att
visa vägen till framtidens skola.

Skolutveckling Gråbo är en av två grenar
i projektet Utveckling Gråbo. Den andra
grenen handlar om Gråbos centrum.
Vägen har varit lång. I april 2006 hölls en
workshop om utvecklingen i Gråbo. Där
diskuterades såväl skolor som handel och
aktiviteter.
– Vi hade då färdiga ritningar på ett allaktivitetshus, säger Johan Behmer, en av initiativtagarna till Allhalla.
– Vår idé spred sig som en löpeld i lokalen
under workshopen. Vid redovisningen hade
nio av tio grupper med ett allaktivitetshus.
Men beslutsprocesserna tog tid och gruppens engagemang svalnade. Många av de
fröer gruppen sådde då, är nu äntligen på
väg att blomma ut i ateljéer, idrottshallar
och musikrum på de nya skolorna.

Hur kan det bli lättare att
leva miljövänligt i Lerum?
Eva Carlström,
spårvagnsförare
och konstnär, Floda

– Kommunen kan
underlätta för oss
med sopsorteringen.
Det finns bara en
station här i Floda.
Det är ju inte miljövänligt att ta bilen dit. När kommunen ändå
hämtar våra sopor kunde de hämta det vi
sorterat också.
Håkan Ringhage,
kommunalarbetare,
Floda

– Pendeltågen måste
fungera. Det har de
inte gjort i vinter,
så det är nog många
som tagit bilen istället. Men bussarna har
fungerat. Min dotter brukar ta snabbussen in
till stan, och den har gått som den ska, tror
jag. Hon föredrar den just för att den går i tid.
Sandra Sencanin,
mammaarbetare,
Gråbo

– Jag tycker att det
har blivit lättare. I
vår förening har vi
fått ett eget återvinningsrum. Jag tycker
det går ganska bra
att leva miljövänligt i Lerum.
Berit Lycke, pensionär, Höjden i Lerum

Vad tycker du?
Nominera någon till årets miljöpris, tyck till om bilagan eller säg din mening
om något helt annat om vårt visionsarbete. 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
Jag tycker att:

Avsändare (obligatoriskt vid nominering till Miljöpriset):
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– Ta vara på den fina
naturen vi har och
inte skräpa ner. Jag
åker kollektivt, och
har ingen bil.

Märta Berggren och
Staffan Gustavsson,
Floda

– Åka tåg istället för
bil.
–Tågen måste gå
tätare, och då måste
det bli fler spår.

Gröna Sidorna ges ut av
Lerums kommun och är en
bilaga till Lerums Tidning.
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Skribent och fotograf: Karin Storm
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