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Gasbil, något för dig och ditt företag?
Biogas är ett av de bränslen som går i linje med ett fossilfritt 2030. Biogas kan
framställas av det mesta, hushållskompost, avloppsslam, gräs och gödsel. Ett
drivmedel som framställs på många håll i Sverige och till och med skulle kunna
framställas lokalt!
Men likt frågan om hönan och ägget, ska vi i Strömstad köpa gasbilar för att det
sedan kanske kan bli ett tankställe eller ska man invänta tankställe och köpa fordon
sedan? Ja, nu prövar vi att jobba från båda håll. Vi ber därför dig att svara på några
frågor om just ditt intresse för biogas som drivmedel så det blir en grund för
etablering av biogasmack i vår kommun.
Länk till enkät.

Mobilitet och beteende 2017, 21 mars, Uddevalla
Tänk dig att fossilbilen är CD-skivan, vinylen eller kassett-bandet. Hur skulle då
bilismens Spotify se ut? Och vad krävs för att möta de nya behoven? Kolla in årets
konferens ”Mobilitet & Beteende” – en mötesplats för dig som vill vara med och
påskynda framtidens hållbara mobilitetslösningar och nå målet om en
fossiloberoende fordonsflotta 2030.
Läs mer och anmäl dig på www.färdplan2030.se/.
Har du några frågor så kontakta kommunens miljöstrateg Maria Aronsson, 052619408, maria.aronsson@stromstad.se. Maria kommer även att delta på
konferensen.

Cykelvänlig arbetsplats

Projektet som heter ”Cykelvänlig arbetsplats” handlar om att vi ska cykla mer –
gärna till och från jobbet. Västra Götalands-regionen står bakom satsningen. Går
man med finns många fördelar, t ex friskare, gladare medarbetare och en
arbetsplats kan utses till regionens cykelvänligaste och då får man förstås fin
publicitet. Kostnadsfritt är det också.
Kolla in hemsidan om du inte är övertygad. www.cykelvanligarbetsplats.se
Foto: Marianne Skrolsvik

Hela gröna vägen

Strömstads kommun har liksom alla andra kommuner i Fyrbodal åtagit sig att bli
fossilfria avseende sina transporter senast 2030. Omställningen har påbörjats.
Redan i dag är Strömstad den kommun i Fyrbodal som har flest laddpunkter för
elbilar, och ligger även bra till i Sverige i stort.
Genom projektet Hela Gröna Vägen får nu även företag i Strömstad och övriga
Fyrbodal möjligheten att vara med i omställningen.
Genom att underteckna en budkavle om att företaget sätter som mål att bli fossilfria
avseende sina egna transporter senast 2030, kan företaget få hjälp och stöd att
förverkliga visionen. Det kan till exempel handla om rådgivning, möjlighet att
nätverka med andra intresserade företag, eller att få låna el- och biogasfordon för
att pröva dessa i företagets verksamhet.

Läs mer om kampanjen på projektets hemsida fossilfri2030.se. Där kan du redan
nu, under fliken ”företag” anmäla ditt företags intresse att delta. Har du frågor kring
kampanjen är du välkommen att höra av dig till projektledare Morgan Ahlberg,
morgan.ahlberg@fyrbodal.se, 070-217 94 49.

Klimatklivet- stöd till
klimatinvesteringar
Vilka typer av åtgärder kan få stöd?

Testa just din påverkan
på klimatet!
Här har du chans att se ditt personliga
klimatavtryck baserat på din livsstil.
Klimatkontot har tagits fram av IVL
Svenska Miljöinstitutet www.ivl.se. Den
här versionen av Klimatkontot är en
uppdaterad version som dels har
utvecklats för den nya
upplysningstjänsten "Hallå konsument"
vilket samordnas av Konsumentverket.
Testa här!

Åtgärder som kan få stöd är konkreta
klimatsatsningar inom till exempel
transporter, industrier, bostäder,
lokaler, stadsbyggnad och energi. Det
kan röra sig om: laddningsinfrastruktur
för elfordon, biogasanläggningar, byte
av fossil olja till biobränsle eller
fjärrvärme, cykelbanor och infrastruktur
som underlättar för cykel samt andra
kommunikationsinsatser.
Vem kan söka?
Pengar från Klimatlivet ska gå till
klimatinvesteringar på lokal nivå,
exempelvis i en stad eller en kommun,
på ett företag, i en skola eller i ett län.
De investerade medlen ska ha som
huvudsakliga syfte att minska
växthusgasutsläppen. Alla utom
privatpersoner och enkla bolag kan
ansöka. Aktörer som söker måste vara
registrerade i Sverige.
Ansökningsperioden är 10 mars till
3 april. Men ingen panik, nästa
omgång är redan i augusti.
www.naturvardsverket.se/klimatklivet
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