TANKAR OM MILJÖ
Den långsiktiga effekten på miljön av våra utsläpp blir mer och mer påtaglig. Vi ser effekter i
form av extrema väderförändringar runt hela jorden. Forskarna är idag helt överens om att
det finns ett samband mellan den kraftigt ökade koldioxidhalten i atmosfären, temperaturhöjningen på jorden och de extrema klimatförändringar som vi i dag ser i alla världsdelar.
Den enda möjligheten för att kunna bryta den negativa utvecklingen är att vi alla inser
allvaret och hjälps åt att minska utsläppen. Inom styrelsen för Kålltorps Egnahemsförening
verkar vi för att minska miljöbelastningen i vårt område och för att hjälpa våra medlemmar att
göra medvetna val i frågor som påverkar vår miljö. Vår tanke är att om många människor gör
små insatser kan effekten i slutänden bli betydande.
Miljö är ju inte bara ren luft och rent vatten. Miljö är ju även många andra faktorer som
påverkar oss och som vi kan påverka. Dagligen ställs du inför massor av val där du kan välja
att lägga en miljöaspekt på valet eller att strunta i det och låta andra faktorer avgöra ditt val.
Vi har samlat en del tankar om medvetna miljöval som kan bidra till att minska miljöbelastningen i vår närmiljö i texten nedan. Om du har synpunkter på innehållet i texten får du
mycket gärna höra av dig till oss. Gå in under ”kontakt” på vår hemsida så hittar du adresser.
Luftföroreningar
Bilismen utgör idag det dominerande bidraget till luftföroreningarna i vår stadsmiljö. Om du
kan minska på bilkörandet innebär det ju direkt en minskning av luftföroreningarna och även
en minskad förbrukning av olja. Planera ditt bilåkande. Tänk en gång extra innan du sätter
dig i bilen. Försök att planera dina resor genom att t.ex veckohandla. Välj att ta en promenad
eller cykeltur om du behöver ta dig till ICA eller Konsum för att kompletteringshandla.
Förutom att förbättra miljön förbättrar du ju din hälsa och din ekonomi! Välj att stödja dina
lokala handlare hellre än att åka till andra delar av staden.
Att det är förbjudet att tomgångsköra bilen i
Göteborg känner ju de flesta till. Trots det
förekommer det. Skaffa dig en elektrisk
kupévärmare om du vill ha en varm bil på
vintermorgonen.
Det finns en bestämmelse som säger att det i
Göteborg inte är tillåtet att tvätta sin bil hemma
på gatan. Anledningen är att det rinner ner olja
och andra giftiga föroreningar i dagvattensystemet och sedan rinner detta ut orenat i
havet. Välj därför att tvätta bilen vid någon
bilvårdsanläggning istället.
Att byta sin gamla bil mot en ”miljöbil” innebär en insats för miljön. Ett flertal typer av
miljöbilar (etanol, bi-fuel, mm) finns idag och utvecklingen går snabbt.
Hur många bilar behöver ni i hushållet? Det kanske räcker att samsas om en bil och i övrigt
använda det välutbyggda kollektivsystemet i Göteborg eller att samåka, cykla och
promenera. Tänk om alla Göteborgare skulle välja att cykla, samåka eller åka kollektivt en
dag i veckan istället för att ta bilen! En sådan minskning av biltrafiken skulle dessutom
innebära att mycket av köproblemen skulle försvinna. Fast det blev kanske trångt på
spårvagnen inledningsvis..…

Bensindriven gräsklippare? Ganska onödigt när man har gräsytor på max ett par hundra
kvadratmeter. Köp dig en handjagare istället så får du gratis motion på köpet! Måste du
använda bensindriven klippare så välj då att tanka den med akrylatbensin. Tänk även på
bullereffekten - se nedan.
Uppvärmning av huset med brännolja är i dag mycket ovanligt i vårt området. De flesta har
gått över till fjärrvärme eller värmepump, vilket innebär en betydlig minskning av
luftföroreningarna. Det är ju positivt!
Vill man minska förbränningen av oljeprodukter ytterligare kan vi rekommendera övergång till
elektrisk grilltändare istället för tändvätska när du skall grilla. Du får snabbare en bra glöd
samtidigt som det är billigare och mycket miljövänligare. Dessutom slipper du en extra
krydda av tändvätska i maten.
Avfall
Mängden avfall som vi producerar växer rejält för varje år. Genom att sortera sitt avfall bidrar
man aktivt till att minska slöseriet med råvaror. Skaffa gärna en varmkompost så blir du av
med en stor del av det tunga och blöta avfall som kommer från matlagning och trädgårdsskötsel. Priset för sophämtning blir lägre om du komposterar.
Att sedan sortera tidningar, papp, glas, plåtburkar, batterier och hårdplast och lämna detta till
de miljöstationer som finns i området är en självklarhet för de flesta idag. Mer information om
detta finna på Miljöförvaltningens hemsida.
Buller
Buller blir ett större och större problem i vårt samhälle. Många utsätts för höga ljudnivåer i sitt
dagliga arbete och på fritiden. Dessutom väljer många frivilligt att hela tiden omges av ljud i
form av bilstereo, MP3, radio i mobiltelefonen, etc. För att inte tala om alla tröttsamma
mobiltelefonsignaler.
De flesta områden i Kålltorp är relativt förskonade från trafikbuller. Även om det aldrig är helt
tyst i området ligger oftast bullernivån på en sådan nivå att man kan sitta i trädgården och få
ro även för sina öron. Ur den synvinkeln kan det vara ganska tröttande när grannarna drar
igång alla sina trädgårdsmaskiner. Nummer 1 på tio-i-topplistan över störande utrustning
torde vara grästrimmern. Visa hänsyn, speciellt på helgerna när det är gott uteväder!
Vi propagerar för att man skall använda sig av muskeldrivna maskiner i stället. Fördelarna är
många: Du kan lyssna på fågelsången samtidigt som du jobbar, du kan slänga käft med dina
grannar på andra sidan häcken, du stärker dina muskler och mår följaktligen bättre. Och vi
har ju faktiskt väldigt små trädgårdar. Så fall inte för frestelsen att köpa alla dessa fantastiska
maskiner som byggvaruhandeln försöker ösa över oss. Välj muskelkraft!
Hur går vi vidare?
Blev du inspirerad av våra tankar? Hör gärna av dig till oss med synpunkter. Vi vill att detta
skall leda till eftertanke bland de som bor i området. Men givetvis är det upp till var och en att
ta sitt ansvar och välja hur man vill leva.
På Miljöförvaltningens hemsida så kan du får fler tips.
www.miljo.goteborg.se
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