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Förnybar energi – Renewable energy

Välkommen till EkoParken – Welcome to the EcoPark

Välkommen att se många av de möjligheter vi har för att skapa en bättre miljö!
De allra flesta är enkla och billiga!
Besök EkoParken som privatperson,
med din skolklass, din förening eller ditt
företag!
Följ med på vandringar på naturstigen
eller besök någon av våra intressanta
föreläsningar.

You are invited to explore a number of
ways of creating a better environment.
Most of them are quite simple and even
save you money.
For guided tours of the exhibitions
in the Eco house or the nature trail,
please contact us.
Nyckeln till ett räddat klimat heter enegibesparing och förnybar energi. Här visar
vi hur solceller, solfångare, vindkraft, vågkraft, värmepump, vattenkraft m.m.
fungerar.

Energy efficiency and renewable energy
are key to protecting our climate. We can
show you how solar cells, solar panels,
windmills, wave power, heat pumps and
hydro electric plants work.

Testa gärna våra energiprylar och se hur
du kan resa klimatsmart!

Try our energy generating toys and
investigate climate friendly travel.

Follow water from the source to
the sewage plant in Stromstad.
Learn what can be flushed.
I klimatbutiken blir det tydligt vilken mat
som ger minst klimatpåverkan.
Sedan kan man koppla ihop det med det
positiva ekologisk mat ger.

In our Climate Shop you can find out
which foods are kindest to our climate.
Then you can relate all that to the
benefits of organic food.

Vårt livsviktiga vatten – Life-giving Water

Foto Margareta Nordström

Ekologiskt och klimatsmart – Organic and climate friendly

Följ vattnets väg från dricksvatten
till avlopp i Strömstad.
Se vad man får spola ner!

Naturstigen – The Nature Trail
Foto Christer Andreasson

Återvinningen – Recycling

I anslutning till EkoParken finns en vacker
naturstig. Den passerar ett fågeltorn med
vy över fågellivet i Hålkedalskilen, går vidare förbi en strandäng, genom gamla hagmarker och skog med höga naturvärden.
Följ gärna med på guidade turer eller gå på
egen hand!
Här kan du se vad som händer med
skräp om vi slänger det i naturen.
Se vad ditt skräp kan bli om du återvinner i stället!
See what happens to your rubbish if
you throw it away after your picnic.
Find out what happens when you
recycle.

Close to the EcoPark there is a beautiful
nature trail. It passes a bird hide with a
great view over the bay, continues past a
meadow, through old pastures and a forest
of fascinating diversity.
For guided tours, please contact us.

Här finner ni oss – You can find us here
EkoPark Strömstad består även av en
toppmodern återvinningscentral och
ett väl fungerande avloppsreningsverk.

EkoPark Strömstad also includes a
state of the art recycling centre and a
working sewage plant which is under
constant development.

Under sommaren har vi särskilda öppettider. Övriga året bokar man tid.
During the summer we have fixed opening hours.
The rest of the year, please contact us.

Foto Lasse Fredriksson Tryck & layout Strömstad Tryckeri
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