
miljötidningen 200712

Av Susanne Gyllenlöf

Tel 0709-41 44 99

LÄSVÄRT. Med ett ökat intres-
se följer kunskapstörst. Och
för att svara upp mot allmän-
hetens allt bredare engage-
mang i miljöfrågor finns en
gedigen resursbank i form av
Miljöbiblioteket. 

– Fast det är inget nytt. 
Miljöbiblioteket har funnits i
många år, först i samband
med Miljöverkstaden på GA-
skolan och sedan 2003 här på
Stadsbiblioteket. Och vi dri-
ver det i samarbete med Mil-
jökontoret och Stadsbygg-
nadsförvaltningen, berättar
miljöbibliotekarie Linnea
Folkesson.

Uppdaterade på nyheter

Klimat, miljörätt, lagböcker
och samhällsekonomi. Ener-
gitips, föroreningar och djur-
skydd, miljöskatter, kravod-
lad mat, jordbruksrelaterade
ämnen och naturskydd. Spe-
cialavdelningen har ett sorti-
ment som sträcker sig från

allt mellan lättläst litteratur
till tunga rapporter, det inne-
håller hela spektrumet mel-
lan konkreta tips på individ-
nivå till samhälls- och poli-
tiskt inriktade faktarappor-
ter. Information med lokal
anknytning och aktualiteter
på globalt höjd, material sig-
nerat av myndigheter och
förvaltningar, organisationer

och föreningar i när och fjär-
ran.

– Det händer mycket inom
miljöområdet på alla plan
och därför kommer det också
ständigt ny litteratur som vi
försöker hålla oss uppdatera-
de med att plocka in. Och för
att ta del av de allra senaste
rapporterna, inte minst när
det gäller energi och teknik,

grenar som befinner sig i stor
utveckling, så har vi ett 40-tal
tidskrifter. 

Till det kom-
mer filmer och
broschyrer och
på Miljöbiblio-
tekets hemsida
kan den intres-
serade ta del av
en temaanknu-
ten länksamling.  

Temadagar &
aktiviteter 

Ambitionen med satsningen
är att främja ett ökat miljö-
medvetande och att fungera
som ett centrum för stadens
miljöfrågor. Och för att ytter-
ligare hålla beståndet aktu-
ellt anordnas bland annat
utställningar, temadagar, fö-
reläsningar  och  aktiviteter. 

– I samarbete med kommu-
nens ekologer så ordnar vi till

exempel vand-
ringar och na-
turbesök på
olika platser i
omgivningar-
na. Under hös-
ten kommer vi
att hålla en ut-
ställning som
tar upp bland
annat frilufts-
liv, natur och

allemansrätt. Det blir också
temadagar, dels en som av-
handlar miljövänliga skön-
hetsprodukter, något som
börjar komma starkt och så
besöker föreningen Krav oss
i december. För att berätta
om sin nya klimatmärkning
för mat som blir aktuell i
början av nästa år.  

– Miljöfrågor är ett brett
område som spänner över
hela samhället, ganska
ogreppbart egentligen för
det är omöjligt att kunna allt
men det är också det som gör
ämnet intressant tycker jag,
säger Linnea Folkesson.    

En gedigen
resursbankför
ökad kunskap 
Miljöbibliotekets sortiment bjuder på allt från konkreta individanpassade

tips och aktiviteter till globala faktarapporter och föreläsningar

Miljöbibliotekarie Linnea Folkesson står till tjänst för att hjälpa besökarna att hitta rätt information,

bjuda på tips och svara på frågor i ämnet. Foto: Susanne Gyllenlöf 

Linneas lästips
l Klimatsmart av Mikael Persson 

Den är lätt att ta till sig eftersom den innehåller konkreta
och bra miljötips på individnivå. 

l En obekväm sanning av Al Gore 

Omdiskuterad och tankeväckande, finns som bok och film.

l Rapporter från FN´s klimatpanel

Översatta till svenska avhandlas här fakta och bevis som
2500 forskare från hela världen är överens om vad gäller
den globala miljön. 

l www.miljömål.nu 

En väldigt informativ hemsida som tar upp och beskriver
det mesta kring Sveriges 16 miljökvalitetsmål.

Aktuellt

Information om aktuella
aktiviteter, föreläsningar,
utställningar och temada-
gar i Miljöbibliotekets regi
finns att läsa på hemsidan:
www.helsingborg.se/mil-
jobiblioteket eller att ta del
av via det broschyrmaterial
som finns tillgängligt på
kommunens bibliotek.  

” 
Det 
händer
mycket

inom miljöom-
rådet på alla plan
och därför kom-
mer det ständigt
ny litteratur...
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BOENDE. Allt fler företag
prioriterar in miljöfrågor i
sin verksamhet. Helsing-
borgshem är inget undan-

tag. Tvärtom så ligger de i
framkant med ett brett men
konkretiserat miljöresone-
mang. Och en av deras allra
viktigaste riktpunkter inom
området är att bli ett energi-
effektivare företag. Med ett

uppsatt mål om att minska
energiförbrukningen med
16 procent fram till år 2010
jämfört med 1998 års nivå.

– Det är bevisat att det finns
en tydlig koppling mellan
energiförbrukning och växt-

huseffekten och därför sat-
sar vi stort här, berättar John
Nielsen, teknisk chef på Hel-
singborgshem. 

Fyra punkter 

De ingår i ECO-City, ett om-
fattande EU-projekt med
sikte på uthållig energiför-
sörjning. Projektet ligger i
linje med vår kommuns mil-
jömål och förutom Helsing-
borgshem är även Öre-
sundskraft och Helsing-
borgs stad delaktiga aktörer.
Målet med projektet är att
minska beroendet av fossila
bränslen, öka andelen förny-
bar energi och höja energi-
effektiviseringen. 

– För att uppnå det genom-
för vi på Helsingborgshem
löpande renoveringar av
vårt befintliga bestånd, vi
byter till exempel ut gamla
dragiga fönster och ser över
hur värmen distribueras. Vi
håller också på att utveckla

ett system där hyresgästerna
själva kan se sin förbrukning
av kall- och varmvatten, el
och temperatur. 

En ytterligare sida är före-
tagets investering i att un-
dervisa sina fastighetsvärdar
och kundvär-
dar i bostads-
relaterade
miljöämnen
och en fjärde
punkt är mil-
jöfokusering-
en som följer
med stort i de-
ras nybyggna-
tioner. 

Där framför-
allt ett pågå-
ende byggpro-
jekt håller den energieffekti-
va fanan högt.

Första konkreta 

– Portalen på Söder är Hel-
singborgshems hittills störs-
ta miljögenomgripande sat-

sning. Vårt första konkreta
miljöhus. Som förutom från-
luftvärmepumpar som åte-
ranvänder energin i luften,
bättre fönster och bättre iso-
lering, återgärder vi sätter in
i alla våra nybyggen idag,

kommer
att värmas
upp av sol-
fångare på
taket. Men
det är inte
så att vi
uppfinner
hjul. Vi im-
plemente-
rar teknik
som varit
känd se-
dan ett tag

men som tidigare var för
dyr för att använda. Idag vi-
sar det sig att det är lönt att
satsa eftersom driftkostna-
derna på sikt blir betydligt
lägre än vid konventionella
nyproduktioner.  

Med energieffektivisering på agendan  
Helsingborgshem satsar stort på miljöfrågor, inte minst i sina nybyggnationer 

Den pågående byggnationen Portalen på Söder är Helsingborgshems hittills mest genomgrip-

ande miljösatsning. Illustration: Helsingborgshem 

Mer information

För mer om ECO-City besök
kommunens hemsida:
www.helsingborg.se 

Helsingborgshems miljöpro-
gram i sin helhet finns att
läsa på: 

www.helsingborgshem.se.


