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earth hour 2012 
– Gislaveds kommun släcker för klimatet
På lördag den 31 mars mellan 20.30 och 21.30 går det världsomspännande arrangemanget earth 
hour åter av stapeln. 

i år deltar Gislaveds kommun fullt ut genom att släcka ner kommunhuset med omgivningar. vi för-
söker även se till att annan belysning minimeras på kommunala fastigheter under helgen. kommu-
nens samtliga miljöombud är också uppmanade att uppmärksamma kampanjen i de verksamheter 
där det är möjligt. 

utöver det är både isabergsskolans förskoleklass i hestra och Gullviveskolan i Gislaved anmälda 
och arbetar för att uppmärksamma kampanjen.

- det är viktigt att vi uppmärksammar frågan för att göra oss alla mer medvetna om energi- och 
klimatfrågan i ett globalt perspektiv, säger kommunalrådet niclas Palmgren (m).

ett led i att bli mer miljövänliga
att delta i earth hour är ett led i Gislaveds kommuns arbete med att minska sin miljö- och kli-
matpåverkan. kommunens långsiktiga klimat- och energimål är ambitiösa och innebär att vi till 
2020 ska ha minskat våra klimatpåverkande utsläpp med en tredjedel jämfört med 2004 och slutat 
använda oljan för uppvärmning. 

fossilbränslefritt om 40 år
2050 ska all energi som används för uppvärmning och transporter i Gislaveds kommun vara 
fri från fossilbränsle. det betyder att kommunen har en mängd åtgärder på gång för att  
minska utsläppen: ökad användning miljöbilar, utbyggnad av kollektivtrafik och gång- och cykelvägar,  
etablering av biobränslebaserad fjärrvärme och av vindkraft samt energieffektiviseringsåtgärder i 
befintlig bebyggelse.

kommunen satsar också aktivt för att öka andelen ekologiska livsmedel i de kommunala köken. 

alla måste hjälpa till
men det räcker inte att kommunen satsar resurser för att minska utsläppen. ska 
vi klara av att minska våra klimatpåverkande utsläpp så måste alla hjälpa till. earth 
hour är ett bra sätt uppmärksamma alla på vårt gemensamma ansvar för vår 
kanske viktigaste framtidsfråga.   

kontaktinformation
vill du vet mer om kommunens medverkan under earth hour kan du kontakta 
Bengt-Göran ericsson, ekolog, på telefon: 0371-815 78.


