Nyhetsbrev juni
Hjälp för vidareutveckling av klimatstrategier/energiplaner
Nu finns det en onlineplattform för kompetensutveckling om lokal
energiplanering, där kommunala tjänstemän och politiker kan ta del av
kortfattat och lättförståeligt material. Plattformen, som har utvecklats inom
ramen för projektet Covenant CapaCITY, innehåller tips och verktyg för att
hantera intressenter, olika sakfrågor och arbetsprocesser. Plattformen finns i 12
landsspecifika versioner (här finns den svenska versionen) och en Europeisk
version.
För att komma åt materialet anmäler du dig här och väljer ämnena du är
intresserad av. Mer information.

Ny reseplanerare visar snabbaste och säkraste cykelvägen i södra Sverige
Reseplaneraren “Cykla i Skåne”, som lanserades 31 maj 2013, ska
hjälpa cyklister att på ett enkelt sätt hitta de snabbaste och säkraste
cykelvägarna i Skåne.
Alla cyklister har olika preferenser när de reser – en del vill nå sitt
mål så snabbt som möjligt, medan andra hellre tar tystare och
säkrare vägar, skilda från biltrafik. ”Cykla i Skåne” erbjuder olika
rutter beroende på vad användaren föredrar. Cykelvägarna i
reseplaneraren bygger på data från kommuner till Trafikverket, vilket gör verktyget pålitligt.
”Cykla i Skåne” är ett samarbete mellan Region Skåne, Trafikverket, Malmö stad, Lunds kommun och
Helsingborgs stad.
Läs mer.
Bulgarien energieffektiviserar för att hålla kostnaderna nere
Bulgarien, som brottas med ständigt stigande energipriser, tar nu
till energieffektivisering för att hålla kostnaderna nere.
EcoEnergy:s årliga konferens lyfte fram energieffektivisering som
den enda hållbara lösningen på energifrågorna, och underströk
behovet av nya politiska och ekonomiska verktyg för att stödja
kommuner i implementeringen av energieffektiviseringsprojekt.
Läs mer

Finska barn utbildas i energieffektivitet
En ny kampanj i Kuopio (Finland) uppmärksammar barn på deras
energiförbrukning, och hjälper dem minska den. Den nya kampanjen
riktar sig framför allt till förskolebarn. Ett antal intressenter är
involverade i kampanjen, bland annat det lokala energibolaget som delar
ut pedagogiskt och kreativt material om hur man kan spara energi.
En rektor på en förskola kontaktade bostadsrättsförening i närheten och övertygade dem att gå med i
kampanjen. De boende uppmuntrades att spara på varmvattnet, och förskolebarnen besökte dem varje
månad för att läsa av vattenmätaren. Totalt sett minskade varmvattenförbrukningen med 11 procent.
Förbrukningen mättes också i förskolorna, och har lett till att barnen använder betydligt mindre varmvatten
än förut.
För mer information, kontakta Milla-Kaisa.Toivonen@fcg.fi
Solkartor
Stockholm, Göteborg och Lund har alla nyligen lanserat webbaserade interaktiva solkartor, som visar
potentialen för produktion av solel och – värme på tak i städerna. Invånarna kan leta upp sina egna tak och
med hjälp av sidan bedöma om det är lämpligt att satsa på solenergiinstallationer.
”En vanlig missuppfattning är att vi inte har så mycket sol i Sverige, men i själva verket är takten på
solenergiinstallationer per år samma som i Centraleuropa”, säger Mika Hakosalo på Energicentrum i
Stockholm.
För mer information, kontakta filippa.borgstrom@lund.se

"Local leadership in sustainable energy" på EU Sustainable Energy Week 2013
Workshopen "Local leadership in sustainable energy", som äger rum den 27 juni 2013 under EU Sustainable
Energy Week (EUSEW) i Bryssel, syftar till att låta kommuner och regioner dela erfarenheter av
energiplanearbete. Den kostnadsfria workshopen kommer också att belysa olika stödmekanismer som
kommuner kan använda sig av för att få stöd, och diskutera sätt att övervinna hinder.
Fem Intelligent Energy Europe-projekt (CONURBANT, leap, CASCADE, eReNet och Covenant capaCITY)
kommer att presentera exempel och verktyg. Nya möjligheter för finansiering kommer också att presenteras.
Läs mer eller kontakta covenant-capacity@iclei.org för mer information

Besök gärna Covennat CapaCITY:s eventkalender för att se vad som är på gång

