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Gregor Hackman, hållbarhetschef och biträdande samhällsutvecklingschef i Täby.

Var med och
förvandla Täby

T

äby kommun har, i linje med politiska ambitioner och
beslut, under många år arbetat för att miljön i kommunen
ska förbättras. Arbetet har gett resultat. De flesta lokala
utsläppstrender är positiva, men det finns ändå anledning till oro – på en global nivå. Människans beroende
av klimatpåverkande teknik håller på att rubba det förhållandevis
stabila klimat som möjliggjort uppbyggnaden av vår civilisation.
Därför vill jag slå ett slag för en sundare hälsotrend: den klimatsmarta livsstilen. Den innebär i korthet en mer fysiskt rörlig och
mentalt tillfredställande vardag.
NUTIDA FORSKNING visar att vi behöver mer fysisk aktivitet, våra
kroppar mår bättre av vegetarisk kost, i stället för rött kött, huden
blir inte så torr vintertid om vi har det svalare inomhus och vi
mår mentalt bättre av att känna oss delaktiga i ett meningsfullt
sammanhang, av att bry oss om vår omgivning. Vi blir inte heller
långsiktigt lyckligare av att köpa nya saker.
I den här tidningen, som är en del av det nationella klimatinitiativet Klimatklivet, hittar du inspiration och tips utifrån allt
ovan som forskningen lärt oss.
Trevlig läsning!

Gregor Hackman
Hållbarhetschef, Täby kommun

Dzign your way!
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Hållbara hem

Vi inspireras av livet när vi planerar och bygger hem. Vi förstår om du
inte tänker på materialval, energiförbrukning eller hur huset mår om
hundra år, när du planerar ditt nya drömhem. Men vi bryr oss.
Hållbarhet genomsyrar allt vi gör. För när vi ägnar en tanke åt livet
här och nu och på lång sikt, kan vi bygga mer än bara hem.
Då bygger vi för människor.
Läs mer om våra hållbara hem på besqab.se

Täby antar
klimatutmaningen!
Täby kommun genomför ett Klimatklivsprojekt med
stöd av Naturvårdsverket för att minska klimatutsläppen
med minst 2,5 procent per person och år. Är du med?

D

et finns mycket som påverkar
klimatet till exempel transport, konsumtion och avfall.
Alla kan göra något för klimatet och tillsammans kan vi
göra massor. För att minska sin klimatpåverkan kan mindre justeringar i vardagen
vara ett sätt och är det många som gör
sådana, får det sammantaget stor effekt.
Några exempel är att åka kollektivt eller
äta mer vegetariskt.
TÄBY KOMMUN DELTAR i ett Klimatklivsprojekt, vars syfte är att medverka till att
regeringens klimatmål uppnås. För att
uppnå målen kan vi alla i Täby bidra

SOM EN DEL I PROJEKTET tävlade sju klimatpiloter i Täby om att minska sin klimatpåverkan. Den som lyckades minska
sina klimatutsläpp mest procentuellt sett
på tio månader belönades med en elcykel.
ATT LEVA MER klimatsmart behöver inte
vara svårt. I den här tidningen finns flera
inspirerande exempel och tips på hur de
tävlande klimatpiloterna valt att minska sitt
klimatavtryck. Alla kan bidra till minskade klimatutsläpp!

Alla länder ska bidra till att den globala
uppvärmningen blir högst 2 grader. År
2050 ska koldioxidutsläppen vara noll.

Nationellt mål
Inga nettoutsläpp av koldioxid
till atmosfären år 2050.

Målsättning Täby
2020 ska utsläppen vara 25 procent
lägre per person än 2009.
2050 ska Täby vara klimatneutral.

Missa inte!

Testa ditt klimatavtryck
Gör testet
senast
3 juni
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cirka

54 miljoner ton
2015 kom så här mycket från:

Industri

30 %

genom att försöka minska vår egen klimatpåverkan. Klimatklivsprojektet avslutas 2018.

Målsättning EU

Res klimatsmart – välj cykeln.

Klimatutsläpp
i Sverige

Genom det klimattest som finns på Täby kommuns
hemsida, taby.se, kan du ta reda på hur mycket just din
livsstil påverkar klimatet.
Om du har uppgifter om elförbrukning och uppvärmning för din bostad till hands, så blir resultatet mer exakt.
Glöm inte att logga in och spara ditt resultat. Hur mycket
kan du minska?
taby.se/klimatutmaningen

Transport

30%

Kr

Konsumtion

20%
Övrigt

10%

Klimatutsläpp
Räknat per person/år var
koldioxidutsläppen 2015 för:
Svenskarnas totala
konsumtion, cirka

11 ton

Täbybornas totala
konsumtion, cirka

12 ton

Alla kan göra
något för klimatet.
Tillsammans kan vi
göra massor!
Uppgifterna är baserade på
Naturvårdsverkets statistik.

ANNONS

MED FOKUS PÅ
HÅLLBART BYGGANDE
Riksbyggen är en av markägarna i den nya stadsdelen Täby Park.
Här förverkligar de flera byggprojekt med klimat och hållbarhet i fokus.

S

nart skapas nya, klimatsmarta och
socialt hållbara boenden av Riksbyggen i Täby Park. Det kooperativa företaget bygger i linje med Täby
kommuns hållbarhetsprogram, men också
utifrån sitt egna, unika hållbarhetsverktyg,
när de skapar bostadsrättsprojekten Cykelverkstaden och Parkliv mfl på det gamla galoppfältet i Täby.
– Vi nyttjar Täbys hållbarhetsprogram
för att se hur vi kan designa dessa projekt
på rätt sätt och använder oss samtidigt av
Riksbyggens egna hållbarhetsverktyg. Där
ingår exempelvis att vi arbetar i enlighet
med Miljöbyggnad nivå Silver, erbjuder olika mobilitetstjänster och verkar för social
hållbarhet. Även ekosystemtjänster, såsom
odlingslotter och grönska ingår, vilket också
kopplar an till Täbys hållbarhetsprogram,
säger Charlotta Szczepanowski, chef för
hållbar utveckling på Riksbyggen.
Riksbyggen bygger för att minimera
miljöpåverkan, både i byggprocessen och i
de boendes livsstil. I alla Riksbyggens projekt bygger man exempelvis utifrån systemet
Miljöbyggnad, vilket bland annat innebär att
man gör aktiva val för att uppnå så goda miljöfördelar som möjligt både vad gäller materialval och energi.
– Vi ställer också krav på att vår entreprenör följer Grönt byggande, att de ska ha
miljömärkt el, energisnåla byggbodar och
förråd, behovsstyrd belysning, energieffektiva maskiner och miljöanpassad hantering

av restprodukterna, säger Charlotta Szczepanowski.
I Riksbyggens bostadsprojekt i Täby Park
bygger man mindre och yteffektiva bostadsrättslägenheter för ungdomar och bostadsrätter för familjer för att främja spontana
möten. Här finns både klimatet och social
hållbarhet i åtanke.
– I bostadsprojektet Cykelverkstaden
delas flera ytor, exempelvis gemensamma
lokaler och grillplatser, vilket ger en social
dimension. Det gör också att lägenheterna
kan bli lite mindre och därmed ge ett mindre klimatavtryck. Utifrån en Grön resplan
utvecklar vi bilpool, cykelpool och cykelverkstad, vilket kopplar an till Täbys hållbarhetsprogram om en hållbar cykel- och promenadstad, säger Charlotta Szczepanowski.
Byggprojektet Parkliv kommer att bestå av familjevänliga hus alldeles intill en stor
naturpark och bidrar till en hållbar livsstil.
– De kulturella ekosystemtjänsterna som
gör att vi kan uppleva rekreation i en grön
närmiljö är tydliga i det här projektet. Här
har vi varit noga med att inte ta bort för
mycket av naturens värden. Vi gör alltid en
analys av ekosystemen och ser hur vi kan
främja växtligheten. Bland annat kommer vi
att ha ett insektshotell som kan gynna den
biologiska mångfalden här, säger Charlotta
Szczepanowski.
Bostäderna i Täby park lockar till att samlas för gemensamma utomhusaktiviteter och
grillkvällar. Något som ger synergieffekter.

– Den sociala hållbarheten, klimatfokus
och ett inkluderande boende som ger trygghet är viktigt. Allt detta skapar det hållbara
boendet som vi på Riksbyggen vill förverkliga, avslutar Charlotta Szczepanowski.

RIKSBYGGENS DEFINITION
FÖR SOCIAL HÅLLBARHET I
EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Tillsammans med forskare har Riksbyggen
satt vad social hållbarhet är för en bostadsrättsförening i Riksbyggen. Här är de fyra
delarna som Riksbyggens bostäder ska
hålla för att främja social hållbarhet.
1. Möjlighet att påverka sitt boende, sin
bostadsrättsförening.
2. Skapa en gemensam nytta, exempelvis
att kunna dela på ytor och bilar.
3. Skapa trygga och säkra boendemiljöer.
4. Utveckla samhället, exempelvis se till att
platsen lockar en blandning av målgrupper eller att bygga en fotbollsplan.

Charlotta Szczepanowski,
chef för hållbar utveckling,
Riksbyggen.

www.riksbyggen.se
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Vinster med
att resa klimatsmart
Täbybon Christina Boldt kör elhybrid.

Det kan upplevas som en utmaning att få ihop livspusslet och tänka
klimatsmart. Täbys klimatpiloter berättar om hur de genom mindre
förändringar i sin vardag kunnat minska sin klimatpåverkan.

T

äbys klimatpiloter ger tips på
hur det går att resa utan att förorena luften. Ett smart sätt är
att välja cykeln så ofta det går.
Behöver du åka längre sträckor
kan du minimera utsläppen genom att
resa kollektivt eller genom att investera i
ett fossilfritt fordon.
– Det är väldigt enkelt att ta cykeln istället för bilen, säger Therese Franzén, 35.
Therese cyklar 20 minuter till och från
jobbet nästan alla dagar i veckan.
DET VAR NÄR Therese gjorde klimattestet
på taby.se som hon blev förvånad av
resultatet och bestämde sig för en förändring.
– Jag tyckte att vi som familj levde rätt
klimatsmart, men vi förbrukar mer än ett
jordklot, visade testet. Vi upptäckte att
bilen var den största boven. Den slukar
mycket mer miljö än vad jag hade trott!
Därför försöker jag nu aktivt välja att inte
ta den. Jag cyklar så gott som varje dag
och barnen går till skolan, säger Therese.
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FÖR CHRISTINA BOLDT, 48, är det svårt att
välja bort bilen. Istället minskar hon skadliga utsläpp genom att köra en elhybridbil.
– I min familj är vi rätt bekväma och gillar att åka bil, så att välja en bil som är
bättre för miljön är självklart. Jag bor och
jobbar i Täby så jag kör utan problem fram
och tillbaka till jobbet med enbart el, säger
Christina.
– Skillnaden i utsläpp syns också tydligt: om bilen slagit över till bensin när jag
backar in i garaget ser jag inget för alla
avgaser, kör jag på el är sikten helt klar,
säger Christina.
Enligt Naturvårdsverket har svenskarnas flygresande mer än fördubblats sedan
början av 1990-talet, vilket innebär att klimatutsläppen från flygtrafiken också ökar.
Något som fått Lena Lacopie, 54 och hennes familj att tänka till.
– Vi älskar att resa, jag och min man.
Men istället för att flyga ofta, åker vi iväg
under en längre period. Vi väljer också alltid att klimatkompensera våra flygresor.
Jag kan inte rädda världen, men om alla

gör något litet, vare sig man drar ner på
duschandet, byter till energisnåla lampor
eller minskar sitt flygande så kan vi alla
bidra till något bra, säger Lena.
NÅGON SOM OCKSÅ bidrar är Kathrin
Wemgård, 61 som minimerar sina utsläpp
av både koldioxid och kväveoxider genom
att för det mesta gå och åka kollektivt
samt ha telefonmöten istället för att resa.
Det handlar om en livsstil, menar Kathrin.
– Klimatet är i huvudet för jämnan vare
sig det gäller resande eller konsumtion av
kläder, mat eller el och vatten, säger
Kathrin.
FÖR ATT INSPIRERA invånarna till att välja
cykeln bygger kommunen fler cykelvägar.
Kommunen sopsaltar också större delen
av huvudcykelstråken i Täby för att öka
cyklandet vintertid.
– Det är också väldigt bra att Täby kommun bygger 20 nya laddplatser för elfordon
under 2018, säger Gregor Hackman,
hållbarhetschef på Täby kommun.

Cykla i Täby

Cykelvägar för både
nytta och njutning!

Vallentuna kommun

Täby kyrkby

Res smart
& spara på
utsläppen
Svenskarnas flygresor ger
i genomsnitt upphov till cirka

1 ton

klimatutsläpp per person och år.
Färre långa flygningar och
distansmöten på arbetet
minskar utsläppen.

Löttingelund
Lövbrunna
Arninge

Vallatorp
Visinge
Gribbylund

Österåkers kommun

Vallabrink
Ensta

Koldioxidutsläpp för olika
transportmedel för 1  250 mil/år:

Ella park
Ella gård
Enhagen

Sollentuna kommun

Täby centrum

Hägernäs
Viggbyholm

Grindtorp
Näsbydal
Roslags- Näsby
Lahäll

Danderyds kommun

Näsbypark

För att det ska bli lättare att ta sig
fram med cykel i Täby bygger
kommunen ut cykelvägarna.
I år blir Gribbylundsstråket klart och
arbetet med cykelstråk vid Löttinge
eller Bergtorpsvägen påbörjas.

Bensin/dieseldriven
bil cirka:

2 ton

Biogasdriven
bil cirka:

0,3 ton

Stora satsningar på Roslagsbanan

T

äby växer och planerar för 16 200
nya lägenheter och 20 000 nya
arbetstillfällen.
När antalet bostäder och
arbetsplatser ökar, behöver kollektivtrafiken utvecklas. Roslagsbanan
förbättras med dubbelspår vilket leder till
högre turtäthet. När Roslagsbanan förlängs till city via Odenplan blir det enklare att ta sig till och från Täby via kollektivtrafik.

”Genom en förlängning
av Roslagsbanan till
city och dubbelspårsutbyggnaden blir det
enkelt att ta sig till
och från Täby.”

gaser. Åker du istället tätortsbuss blir dina
utsläpp cirka 120 gram för tre kilometer
och cirka 20 gram om du åker tåg. I Täby
utgör Roslagsbanan stommen i kollektivtrafiken.
– Just nu pågår en dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan. Det kommer innebära att invånare kan resa till och från
Täby med fler avgångar. Dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan beräknas
vara klar år 2021, säger Täbys hållbarhetschef Gregor Hackman.
– Det finns även en ambition från Täby
kommun och Stockholm Nordost att Roslagsbanan också ska förlängas till Arlanda,
säger Gregor Hackman.

Bil som drivs med
naturgas cirka:

1 ton

Elfordon:

0,2 ton
(beräknat ur ett
livscykelperspektiv)

Gå eller cykla:

0 ton

Information om bidrag
för elcyklar, elmopeder
och elmotorcyklar, se:
energimyndigheten.se.

ATT RESA KOLLEKTIVT är klimatsmart.
Om du exempelvis åker bil tre kilometer
släpper den ut ungefär 500 gram växthus-
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Så blir Täby
hållbart!
Täby
klimatneutralt
2050

Gregor Hackman är hållbarhetschef på Täby kommun.

I Täby ska förutsättningarna för att leva mer klimatsmart finnas.
Därför satsar kommunen på fler laddstationer, enklare matavfallsinsamling,
fler cykelvägar och bostäder i kollektivtrafiknära lägen.
Hur viktig är klimatfrågan för Täby
kommun?
– Mycket viktig, den är självklar och
genomsyrar all samhällsutveckling. Täbys
vision är att bli helt klimatneutral 2050
och vara ett föredöme inom klimatfrågan,
i alltifrån det lilla till det stora.
– Täby är tidigare inte byggt klimatanpassat, bilen spelar exempelvis en
central roll i planeringen historiskt och det
kommer den även att göra framöver. Kommunen vill att Täby ska växa hållbart genom
täthet och kollektivtrafiknära lägen och
jobbar även för en klimatsmartare energiförsörjning genom miljöanpassad värme
samt fler laddplatser för fossilfria fordon.
Kommunen satsar på utbyggnad av
bostäder i kommunikationsnära
lägen. Vad ska det resultera i?
– Ja, det kommer byggas 16 200 bostäder fram till och med år 2050 i centrala
Täby. Kollektivtrafiknära lägen är inte
bara bra för att få fler att åka kollektivt
utan gör också att det blir en levande stad.
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Hur arbetar kommunen för ett mer
klimatsmart resande?
–Vi gör flera satsningar för att det ska
bli enklare att ta sig fram med cykel. Förutom att satsa på fler laddplatser för att
enklare kunna köra med el, möjliggör
kommunen också för att minska resandet
genom att bland annat öka antal arbetsplatser i kommunen.

”Kollektivtrafiknära
lägen är inte bara bra
för att få fler att åka
kollektivt utan gör
också att det blir en
levande stad.”
Vilka mål finns för källsortering?
– Vi jobbar för ett effektivt utnyttjande
av resurserna. Kommunen arbetar för att

minst 40 procent av hushållen i Täby ska
sortera sitt matavfall 2018. Vi är på god
väg, men vi vill att fler hushåll ska ansluta
sig så att vi kan utnyttja resurserna i
matavfallet på ett bättre sätt än att det går
till förbränning. Bland annat kan man
som hushåll få en lägre kostnad för sophämtning om man sorterar ut matavfallet.
Planerar ni sopsugar och avfallskvarnar i bostadsområdena?
– Ja, i alla stora utbyggnadsområden
planerar vi för lokalt anpassade insamlingssätt. I Roslags-Näsby satsar man på
avfallskvarnar och i Täby park på sopsug.
Hur arbetar Täby kommun när det
gäller uppvärmning av bostäder?
– Vi är positivt inställda till alternativa
tekniklösningar, såsom förnybar solenergi
och markvärme. Vi satsar stort på
miljöanpassad fjärrvärme. Fjärrvärmen
byggs nu ut och vi ansluter våra egna fastigheter till ett nät som på sikt ska bli öppet
för flera leverantörer.

ANNONS

Lev i eget
Svanenmärkt hus
Alla våra husmodeller är Svanenmärkta. Så oavsett vilken
du väljer så kan du leva i en sund boendemiljö, fri från
hälsofarliga kemikalier. Ditt nya hus är helt enkelt ett
garanterat grönt val. Visst känns det bra i magen!

Forma ditt hus på fem minuter
Vi gör det riktigt enkelt att bygga hus. Roligt dessutom. På
movehome.se hittar du vårt smarta verktyg ”Bygg online”
där du formar ditt hus på bara några minuter. Dessutom får
du priset direkt. Så det är bara att börja forma. När du är
nöjd med ditt hus kontaktar du oss med ett klick, så sköter vi
resten. Vi tar nämligen fullt ansvar för hela byggnationen.

movehome.se
LJÖMÄRKT

NORRVATTEN

HAR KOLL PÅ TÄBYS VIKTIGASTE LIVSMEDEL
Inget annat livsmedel är så
viktigt som det vatten som
rinner ur din kran. I Täby är
det Norrvatten som ser till
att du kan njuta av ett gott
och hälsosamt dricksvatten,
sju dagar i veckan,
24 timmar om dygnet.
ATT DET KOMMER drickbart vatten
ur kranen tar de flesta svenskar för givet.
I vår region är vi extra lyckligt lottade
som har Mälaren som råvattentäkt.
Vi behöver inte oroa oss för låga grundvattennivåer som i andra delar av landet.
Norrvatten producerar och distribuerar dricksvatten till cirka 600 000
personer i 14 kommuner i norra
Stockholmsområdet. Mälarvattnet
genomgår en reningsprocess i flera steg
innan det distribueras ut till kommunerna via ett 32 mil långt ledningsnät.

I dagsläget producerar Norrvatten
cirka 50 miljoner kubikmeter vatten
per år. I framtiden lär det bli ännu mer.
Norrvatten verkar i en av Sveriges mest
expansiva regioner, med en befolkning
som väntas fördubblas inom cirka 50 år.
För att förse alla dessa människor med
vatten krävs omfattande investeringar i
utökad kapacitet, både på vattenverket
och på ledningsnätet.
– Vi har stora och spännande utmaningar framför oss. Förutom att utöka
kapaciteten behöver vi också anpassa
produktionen efter klimatförändringarna,
och förstärka skyddet mot mikrobiologiska och kemiska föroreningar i
råvattnet, berättar Norrvattens VD
Johanna Lindgren och fortsätter:
– För att vi ska lyckas med vårt
uppdrag krävs lång framförhållning, och
vi har redan påbörjat en utredning kring
den framtida dricksvattenproduktionen.
Allt för att säkerställa att både dagens
och morgondagens Täbybor har ett gott
vatten i kranen.

www.norrvatten.se

Foto: Rikkard Häggbom
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Plimatpiloterna – konsumtion

”Jag äter
vegetariskt
för klimatets
skull”

Kajsa Marsk Rives lagar vegetariskt hemma så ofta det går. Receptet på hennes dhalgryta finns på sidan 12.

Köttproduktionen står för en stor del av världens utsläpp
av växthusgaser. Därför är valet att välja bort kött, och i synnerhet
nötkött, bra för klimatet, menar klimatpiloten Kajsa Marsk Rives.

D

hal, en mustig, indisk linsgryta,
doftar ljuvligt där den puttrar
på spisen hemma hos Täbybon
Kajsa Marsk Rives, 43.
– Jag skulle nog kalla mig för
flexitarian. Jag lagar och äter vegetariskt så
ofta det går, säger hon och rör runt i grytan
gjord av röda linser, tomater, kokosmjölk
och en mängd kryddor.
SEDAN KAJSA BÖRJADE arbeta med hållbarhetsfrågor för sju år sedan har hon fått
mer kunskap och väljer att äta mer vegetariskt.
– Jag skippar köttet helt klart för klimatets skull. Det bästa vore att äta helt
veganskt, för då kan man minska klimatpåverkan från matkonsumtionen med nästan
70 procent. Äter man vegetariskt minskar
man den med cirka 50 procent. Rött kött
ökar också risken för sjukdomar som tarmcancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Så jag
ser många vinster med att välja bort kött,
framför allt nötkött, säger Kajsa.
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ENLIGT LIVSMEDELVERKET ger produktionen av nötkött upphov till större utsläpp
av klimatgaser än övriga livsmedelstyper.
Orsaken är bland annat de stora mängder
foder som behöver odlas för att producera nötkött.

”Det bästa vore
att äta helt veganskt,
för då kan man minska
klimatpåverkan från
matkonsumtionen med
nästan 70 procent. ”
– Igår gjorde vi tortilla och då fick barnen kycklingfärs istället för nötfärs, vilket
i alla fall orsakar tio gånger mindre klimatpåverkan än nötfärs. Jag och min man
fyllde tortillabröden med falafel, berättar
Kajsa.

ATT BYTA UT kött kan vara en stor förändring för många. Hur gör man det enkelt?
– Många säger att de inte kan tänka sig
att välja bort kött, men de kanske kan börja
med en köttfri dag i veckan och minska
mängden kött? tipsar Kajsa, som tillägger
att om du tycker att det är svårt att laga
vegetariskt kan du börja byta ut lunchen
eftersom det finns många bra vegetariska
alternativ på lunchrestaurangerna idag.
Själv har Kajsas väg mot en mer klimatsmart matkonsumtion vuxit successivt.
– Det började med att vi köpte ekologiska livsmedel och valde ekologiskt kött
eller svenskt naturbeteskött som har mindre klimatpåverkan än importerat kött,
säger Kajsa.
Idag hittar Kajsa sina gyllene proteinkällor i råvaror som linser, mungbönor och
tofu, men även i ägg och halloumiost.
– Den här dhalgrytan är extra god med
en klick gräddfil, färsk koriander och några
naan- eller pitabröd till. Enkel, billig och
otroligt god, avslutar Kajsa.

Tips!

Matklimatvinst

RE-DESIGN: Sy om och ge gamla
plagg nytt liv eller användningsområde.
RE-USE: Köp/sälj kläder second hand.
REDUCE: Investera i hållbara kläder, tvätta
sällan och skonsamt samt låna/hyr
plagg till speciella tillfällen.

30 %

av hushållens klimatpåverkan i Sverige
kommer från konsumtion
av livsmedel.

För tillverkning av
1 kilo textil går det åt cirka

Köttkonsumtionen
per person i Sverige
ökade mellan 1990 och
2016 med cirka

1 kilo kemikalier
En stor påverkan på klimatet gör
även transporten av kläder, som
ofta måste ske via flyg.

35 %

Nötkött

Orsakar mellan 17-40 kg
klimatgaser per kg kött

13 kilo textil
Så mycket köper svenskarna
per person i genomsnitt per år.

Lammkött

Orsakar mellan 15-33 kg
klimatgaser per kilo kött

Fläskkött

Orsakar mellan 4 och 8 kg
klimatgaser per kilo kött

Fågelkött

Orsakar mellan 1,7 och 4 kg
klimatgaser per kilo kött

Köttfärs

Orsakar mellan 9-24 kg
klimatgaser per kilo kött

Chark

Orsakar mellan 4 till 10 kg
klimatgaser per kilo chark

Fisk

Orsakar mellan 1,7-7 kg klimatgaser per kilo fiskkött

Quorn

Orsakar mellan 2,5-5 kg
klimatgaser per kilo produkt

Baljväxter

Orsakar mellan 0,12-1,4 kg
klimatgaser per kilo produkt

Källa: SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Lappa och laga istället för slit och släng
En hel del handlar om att försöka ändra sitt köpbeteende.

D

et allra bästa för kimatet är att
konsumera och slänga så lite
som möjligt samt värna om det
du har. En som är bra på det
vare sig det gäller mat, kläder
eller saker är Eila Steen, 67.
– Jag är antikonsument. Jag gillar inte
att köpa, slita och slänga. Ur en miljösynpunkt tycker jag att det är slöseri att köpa
grejer som man ändå inte använder tills
de tar slut. Istället tar jag hand om alla
mina saker så länge det bara går. Blir det
en skada försöker jag reparera den, vare
sig det gäller kläder eller köksredskap,
säger Eila.
EILA ÄR EFTERKRIGSBARN och uppvuxen
utan det minsta överflöd. Hon berättar att
hon tidigt fick lära sig att ta hand om det
hon har.
– Min pappa sade att det bästa är att
lära sig lite om allting, så jag kan laga
saker och fixa det mesta om något skulle gå
sönder. Men framför allt så försöker jag att

inte ha sönder saker och kläder, säger Eila.
En hel del handlar om att försöka ändra
sitt köpbeteende. Tänk efter en extra gång
innan du konsumerar om det verkligen är
något du behöver.
– Hela västvärlden håller på att drunkna i sina egna sopor och det finns enormt
mycket gifter i luften. Varför ska jag spä
på det här slöseriet, när jag inte är i behov
av det? Man kan faktiskt avstå från att
köpa nytt elller det senaste hela tiden,
menar Eila.

”Jag tar hand om
alla mina saker så länge
det bara går. Blir det
en skada försöker jag
reparera den vare sig
det gäller kläder eller
köksredskap.”
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AN N ON S

TÄBY PARK BLIR
SVERIGES MEST
HÅLLBARA STADSDEL

Täby Park kommer att bli Sveriges mest hållbara stadsdel.
70 procent av de 6 000 bostäderna kommer att vara Svanen-märkta,
då JM och Skanska bygger drygt 4 000 Svanen-märkta bostäder.

L

ägre energiförbrukning, bättre inomhusmiljö, är några tydliga avtryck som Svanmärkningen ger. Men Svanen-märkningen är bara en del av allt hållbarhetsarbete
i Täby Park. Det kommer att finnas nya hållbara och innovativa tjänster för de boende och
framför allt en grön och tillgänglig närmiljö. Ett
exempel är att alla kvarter ska ha en sida mot
stadskvarteren och en sida mot grönområden.
Hållbarhet betyder också varierande boendeformer: hyresrätter, bostadsrätter och äldreboende. 10-15 procent kommer att vara hyresrätter. Skanska och JM bygger sammanlagt 270
hyresrätter redan under den första etappen.

12

Att leva hållbart i Täby Park innebär att det
är enkelt att ställa bilen, tryggt att släppa barnen till skolan, nära till grönområden. För att
uppnå dessa mål och fler därtill måste hållbarhetsfrågorna vara med i planeringen från start.
Redan i byggprocessen integreras frågorna om
hållbarhet, dels när det handlar om logistik och
processer, men även i själva byggprocessen, där
Skanska exempelvis inlett ett samarbete med
gymnasieelever.
En av dem som varit med från början är Agneta Wannerström, som arbetar med hållbarhet för Täby Park AB, som är JMs och Skanskas

gemensamma organisation för utvecklingen av
stadsdelen.
– När vi planerar Täby Park så handlar det
om att arbeta för en hållbar stadsutveckling.
Det är inte enbart miljöfrågor, det handlar även
om social hållbarhet. De som bor och besöker
Täby Park ska känna att det är en omtänksam kvarterstad, som ger tillfällen till spontana möten och som välkomnar en mångfald av
människor med olika behov. Äldre, ungdomar
och barn ska känna sig lika välkomna på de
gemensamma ytorna, exempelvis i parkerna.
Gröna slingan i Täby Park är ett konkret exempel på något som vi tror kommer att uppskat-

ANNONS

”KVARTERET NOR BLIR NÅGOT ALLDELES EXTRA”
JM har arbetat med hållbarhetsfrågor i snart 30 år. Från och med
2018 byggs alla JMs nya projekt med Svanenmärkning. I Sveriges
största hållbara bostadsprojekt, Täby Park, är kvarteret Nor det första
JM-kvarteret som kommer att Svanen-märkas.
– Det som är mest spännande i Täby Park är den
höga ambitionsnivån. Att alla parter jobbar så
aktivt med hållbarhet i många olika delar, säger
Jennie Öberg, projekteringsledare med ansvar för
JMs första bostadsrättskvarter, Nor.
– Kvarteret Nor blir inflyttningsklart 2020, det
kommer att bli något alldeles extra då det är ett av
de mest centrala kvarteren med en hög front mot
Boulevarden och stadsparken. Nor blir lite av ett
landmärke, som man verkligen kommer att lägga
märke till.
Kombinationen av stad och park
integreras i kvarteret Nor. På taket!
– Vi kommer att ha en gemensam takterrass mot
stadsparken, där de boende kan träffas, bara gå
upp för att sola eller ha middagar, där man kan ha

sina egna grönsaker i odlingskärl.
En annan viktig del förutom Svanen-märkningen,
är den så kallade grönytefaktorn. Grönytefaktorn
är ett verktyg som syftar till att genom grönska och
vatten arbeta mot en klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö.
Att arbeta med grönytefaktorn innebär att stadsmiljön byggs upp för att kunna erbjuda många
olika ekosystemtjänster såsom exempelvis svalka,
skugga, skydd mot vind, upptag av koldioxid och
luftföroreningar, fördröjning och rening av dagvatten, rekreation samt livsmiljöer för djur och insekter.
– Det har lagts ner mycket arbete på att nå en
hög grönytefaktor, att hitta balansen mellan staden
och hur grönytor kan bidra till att ytterligare minska
klimatpåverkan.

”SVANENMÄRKTA BOENDEN GER VINSTER”
Skanska var den första aktören i branschen som redan 2005 började
Svanenmärka bostäder. Sex år senare, 2011, Svanenmärkte Skanska
det första flerbostadshuset i Norden som sedan följts av många fler.
– Att arbeta med Svanen-märkning är naturligtvis en
utmaning och innebär en del uppoffringar, men nu
har vi arbetat med det så länge att rutinerna sitter.
Det skapar stora vinster, för de boende innebär det
främst lägre energiförbrukning och bättre boendemiljö, för omvärlden en mindre miljöpåverkan,
säger Peter Isacson, projektutvecklare på Skanska
Nya Hem och ansvarig för Skanskas bostadsrätter
i Täby Park.
I de första kvarteren som Skanska bygger,
bostadsrättsföreningen Klövern, kommer det att
finnas 141 bostäder som kommer att vara inflyttningsklara 2020.
Hur kommer de nyinflyttade att märka
att bostaden är Svanenmärkt?
– En av de stora skillnaden är att energiåtgången är lägre. Inomhusmiljön är bättre, bättre ventila-

tas och som bidrar till hållbarhet. Barn, gamla,
ungdomar och vuxna kan röra sig i en grön
slinga runt hela området och det är tryggt och
säkert. Gröna slingan är gjord för gående och
cyklister, när den korsar en bilväg har gående
och cyklister företräde.
En övergripande idé i planeringen av de
nya kvarteren är att det ska vara lätt att leva
miljösmart i Täby Park. I planerna finns bilpooler och cykelpooler, extra rymliga cykelförråd. I JMs första kvarter kommer det att
finnas en cykelverkstad i markplan. Dessutom
har mycket arbete lagts ned på ljussättning för

tion, vi använder material som inte innehåller skadliga ämnen. Ett naturligt dagsljus är mer påtagligt.
Svanen-märkningen underlättar också för dem som
vill leva mer hållbart med bland annat sopsortering
som den dagliga påminnelsen.
Klövern-kvarteret är bara det första
kvarteret, hur känns det att vara med i
ett så stort projekt?
– Det är fantastiskt, det är väl kanske bara en
gång i livet man får vara med och bygga en hel
stadsdel, med mycket nytt tänkande. De som flyttar
in i våra hus kommer bland annat att ha innergårdar med biologisk mångfald, kombinerad cykeloch bilpool som vi är med och utvecklar. Det är
också fascinerande att se hur vi kan utmana oss
själva. I de kommande kvarteren satsar vi på att
bygga ”nära-noll-energihus”.

att alla som bor, arbetar och besöker Täby Park
ska trivas och känna sig trygga även kvällstid.
I arbetet med att hitta hyresgäster till serviceoch affärslokaler är det stort fokus på företag
som är inriktade på ekologiska produkter och
hållbara tjänster. Intresset är också stort från
företag att få etablera sig i en miljö med ett tydligt hållbarhetsfokus.
Vad kommer att skilja Täby Park från

DETTA ÄR
SVANENMÄRKNING:
Svanen ställer krav på byggprocess,
material och energibehov. Byggnaden
ska också erbjuda en god inomhusmiljö. En Svanenmärkt byggnad
granskas över hela livscykeln, från
byggstart till hur den används och förvaltas. Här är några av de viktigaste
kraven för att en byggnad ska vara
Svanenmärkt:
• Svanenmärkta byggnader är energieffektiva, när det gäller uppvärmning, varmvatten
och ventilation. Vitvaror och belysning ska
klara de högsta nivåerna i energimärkningen. Det ställs även krav på den aktör
som ska förvalta byggnaden, när det gäller
drift- och skötselinstruktioner.
• Källsortering i bostaden ska vara enkelt.
Svanen ställer även krav på källsortering
för förskolor och skolor samt byggnader
med mer än åtta lägenheter. Samordnad
källsortering leder till färre transporter och
minskad klimatbelastning.
• I Svanenmärkta byggnader är inomhusmiljön hälsosam, genom krav som förebygger
att fukt byggs in. Det ställs också krav på
ventilation, bullernivåer och dagsljusförhållanden.
• Svanenmärkta byggnader består av
material och produkter som klarar hårda
krav på miljö och hälsa. Det innebär att
t.ex. byggskivor, golv, isolering, färg, lim
och fogmassor, inte får innehålla ämnen
som klassificerats som farliga för miljö och
människor.
• Finns det osäkerhet kring ett nytt ämne så
tillämpar Svanen försiktighetsprincipen.
Exempel på det är att nanopartiklar och
antibakteriella ämnen inte tillåts.
• Virket i Svanenmärkta byggnader kommer
från hållbart skogsbruk och ska vara
certifierat och spårbart. Vissa träslag får
ej användas, som sibirisk lärk och många
tropiska träslag.

andra stadsdelar i Storstockholm?
– Visionen är att Täby Park ska vara en omtänksam kvartersstad, det ska vara en trevlig
stadsdel att bo i, att besöka och jobba i. Det
rör sig folk på gator och torg, det är en levande
stadsdel som skapar möjligheter till möten och
aktivitet. Allt man behöver i vardagslivet finns
på nära håll, skolor, service, restauranger, affärer, sport och kultur.

I GOTT SAMARBETE
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Välj rätt!

Klimatsmart mat
Här är några enkla, smarriga vegetariska
recept för nybörjare.

4

4

pers

pers

Indisk dhal
För dig som gillar indisk mat kommer
den här dhalen bli en favorit. Linsgrytan är fylld med många kryddor som
spiskummin, ingefära och kanel. Servera med färskt naan- eller pitabröd, ris
och en klick gräddfil!

Ingredienser
1 lök
1 morot
2-3 krm torkad chili
2 vitlöksklyftor
2 msk rapsolja
1 msk riven, färsk ingefära
1 tsk koriander
1/2 tsk mald spiskummin
1 krm malen kanel
4 dl röda linser
400 g krossade tomater
400 ml kokosmjölk
1 grönsaksbuljongtärning
2 dl vatten
salt
lime

En perfekt alternativ till köttbullar! Stek
i smör och tillsätt alla de goda tillbehören så har du en riktig favorit hos barnen. Den vegetariska varianten av köttbullar görs på kikärtor och hasselnötter.
Istället för att steka kan du fritera dem
lätt och de blir de extra goda som riktigt
bra vardagsmat ska vara.

Ingredienser
2 dl kikärtor på burk
1 dl hasselnötter
1 knippe bladpersilja
2 vitlöksklyftor
1 skiva bröd, t.ex. vitt formbröd
1 ägg
1 msk olja till smeten
olja eller smör till stekning
salt och peppar

Så här gör du:

1. Skala lök, morötter och vitlök. Tärna löken
och morötterna och finhacka vitlöken.
Fräs allt i olja i några minuter.

1. Mixa alla ingredienser grovt i en matberedare, men mixa inte för länge och för fint,
då blir det svårare för bollarna att hålla ihop
när du steker dem. Smaka av med salt och
peppar. Förbered så här långt om du kan
och ställ gärna smeten i kylen i 1–2 timmar
– det är inget måste, men det gör smeten
mer lättarbetad.

2. Rör ned ingefära, koriander, chili, spiskummin och kanel. Häll i linserna och
rör om ordentligt, tillsätt sedan krossade
tomater, kokosmjölk, grönsaksbuljong och
vatten. Låt det koka sakta under lock i
25 - 30 minuter. Smaka av med salt och
limejuice. Servera med ris och bröd!

2. Ta fram smeten och forma bollar med
oljiga händer. Stek i rikligt med olja eller
smöt så att de får en fin gyllene färg.
Servera bollarna klassiskt med potatismos
och lingon, eller varför inte i tortillabröd
tillsammans med guacamole och en salsa
på mango, koriander, lime och tomat?

Så här gör du:
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Vegetariska bollar

4-6
pers

Currygryta
En snabblagad gryta med många smaker som är lätta att gilla – även för de
mest kräsna munnar. Grytan fungerar
perfekt att göra storkok av och frysa in.
Servera som en matig soppa (använd då
mer vatten vid tillagningen) eller som
gryta med bröd. Testa att byta ut linserna mot kikärtor eller toppa rätten
med rostade kikärtor!

Ingredienser
1 gul lök
3 vitlöksklyftor
2 morötter
½ msk curry
2 dl röda linser
2 burkar kokosmjölk (à 400 ml)
2 grönsaksbuljongtärningar
3–5 dl vatten (efter önskad konsistens)
1 zucchini
olja till stekning
några kvistar bladpersilja
salt och peppar

Så här gör du:
1. Skala och hacka lök, vitlök och morötter.
Fräs mjukt i olja tillsammans med curryn
och linserna, rör om ordentligt under tiden
så att smakerna kommer fram och inget
bränns vid.
2. Häll i kokosmjölk, buljongtärningar och
vatten. Koka under lock cirka 10 minuter.
3. Hacka och bryn zucchinin, lägg i grytan
och låt puttra ytterligare några minuter.
Smaka av med salt och peppar och strö
över hackad bladpersilja.

ANNONS

HÅLLBART RESANDE
Täbys nya leverantör av skolskjuts satsar på eco-driving och kör utvalda fordon på
växt- och djurfetter. Här berättar Samtrans om hur de minimerar sitt miljöavtryck,
trots att deras verksamhet bokstavligen drivs framåt av bilar.

D

e flesta som bor inom Stockholms län har någon gång
sett en Samtransbil rulla
förbi. Företagets verksamhet
är specialiserat på att utföra, administrera och samordna resor för personer med särskilda behov och verksamhetens fordon används bland annat till
att köra skolskjutsar och rullstolstaxi
(färdtjänst- och sjukresor i specialfordon). I Täby är Samtrans högaktuella
sedan de började köra kommunens
skolskjuts i början på mars i år.
– Samtrans verksamhet handlar om
att agera brygga, att bidra till en grundläggande inkludering. Alla våra uppdrag innebär ett förtroende från samhället. Vi känner både stolthet och
tyngden av det ansvaret i allt vi gör,
inte minst sett ur hållbarhetssynpunkt,
säger Erika Wegener, kommunikationschef på Samtrans och fortsätter:
– Vi har en utmaning i att våra fordon är specialbyggda för att kunna
användas så brett i verksamheten som
möjligt, inte alla typer av fordon passar för det. Det behövs bland annat
utrymme för rullstolar, trappklättrare
och annan tung utrustning och idag
tillverkas inte den typen av bilar som
supermiljöfordon.

Att minimera det miljömässiga av-

trycket är något Samtrans ser som sin
samhälleliga plikt. Som ett pilotprojekt har man därför valt att köra ett

par av sina specialfordon med HVO
(en syntetisk diesel som framställs
genom hydrering av växt- och djurfetter) istället för vanlig diesel. Detta görs
trots att fordonstillverkarnas garantier
idag inte gäller för det.
– Vi känner att vi måste ta den risken
för att snabba upp processen mot ett
fossilfritt åkande. Ännu har vi inte sett
någon negativ påverkan på bilarna som
kört på HVO. Förhoppningsvis påverkar detta tillverkarna positivt så vi på
sikt får tillstånd att köra alla specialfordon på HVO med garantierna i behåll.
Samtrans arbetar mycket med arbets-

sätt och beteenden ur miljösynpunkt.
Ett exempel är företagets egen utbildning i ”sparsam körning”, så kallad
eco-driving, för alla förare.
– Eco-driving handlar exempelvis
om att gasa och bromsa lugnt och kontrollerat, ha optimalt lufttryck i däcken,
köra på högsta möjliga växel, undvika
tomgångskörning och att ha framförhållning i sin körning.
Även samåkning är självklart för
Samtrans, där företagets trafikplanerare lägger körslingorna så att bilarna
kör kortast möjliga sträcka samtidigt
som platserna fylls.
– Genom eco-driving minimeras
utsläppen samtidigt som det, i kombination med regelbunden service, maximerar livslängden på våra fordon.
Utveckling av klimatsmarta drivmedel

som fungerar i traditionella motorer
vore en dröm för vår bransch. Tills vi
nått dit fortsätter vi att ta in så miljöanpassade bilar som möjligt och vårt
metodiska arbete för att våra medarbetare ska ges förutsättningar att
tänka och agera klimatsmart, i alla led.

SAMTRANS 5
MILJÖMEDVETNA KÖRTIPS
Allra bäst är att välja bort bilen för
att minska sitt miljöavtryck. Om inte
det är möjligt – följ dessa tips:
1. Kolla upp vad du häller i tanken. Olika
bensinstationer erbjuder olika bra
drivmedel – välj det bästa för miljön i
din närhet.
2. Träna på eco-driving. Motormännens
riksförbund har bra grundtips som alla
tjänar att kika på. Det blir billigare i
längden och din miljöskuld minskar
direkt.
3. Åk tillsammans. Ni är säkert flera i
området som ska åt samma håll på
morgonen. Det kräver inte mer punktlighet än ett vanligt möte och frigör
mycket plats i miljösamvetet.
4. Använd infartsparkeringarna. Det bibehåller flexibiliteten och strävar ändå
mot ett mer miljövänligt resande.
5. Tvätta alltid bilen i en auktoriserad
tvätthall med rätt rening i avloppen.

www.samtrans.se
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Tips!

Slipp stökiga grovsoprum

470 kilo

Använd den mobila återvinningscentralen
som passar utmärkt för alla invånare i Täby.
Personalen visar hur du ska sortera allt ifrån
madrasser till farligt avfall rätt. För tider
och platser: taby.se/mobilatervinning
Du kan även lämna ditt avfall på
Hagby återvinningscentral.

Ungefär så mycket hushållssopor kastar
genomsnittssvensken varje år.
Källa: Rang-Sells.

Sortera mera!
Att sortera matavfall, tidningar, glas och metall är en självklarhet förTäbybon Åke Nordahl.

Visste du att det går att koka nästan 38 koppar kaffe av din morgontidning?
Eller titta på tv i sju timmar av en konservburk? Om de sorteras rätt alltså. Genom att
källsortera ditt avfall kan du både bidra till bättre klimat och utvinna användbar energi.

G

enom att sortera ditt avfall kan
du ta hand om det som är farligt för klimatet och utvinna
användbar råvara och energi.
Det vill Täbybon Åke Nordahl,

65, göra.
– Att källsortera är en självklarhet för
mig för att kunna ha ett hållbart samhälle
i framtiden. Alla har ett ansvar att försöka
hjälpa till så att vårt avfall inte kommer till
skada för andra samt att kunna bidra till
att det vi kastar kan återanvändas på flera
sätt, säger Åke.
Om papper, förpackningar och matavfall sorteras ut minskas avfallsmängderna
markant.
– Därför slänger jag mitt matavfall i en
speciell påse som sedan läggs i en behållare. Tidningar, glas och metall lägger jag i
separata behållare. Jag sorterar även elavfall och batterier, berättar Åke.
Runt om i kommunen finns flera återvinningsstationer där du kan sortera ditt
avfall.
Du kan också lämna ditt avfall på Hagby
återvinningscentral.
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I Täby blir det matavfall som du har sorterat ut biogödsel och biobränsle. Det är
frivilligt att sortera sitt matavfall, men de
hushåll som gör det, får en lägre kostnad
för sophämtning.
– Att sortera matavfall är enkelt. Det
finns många bra behållare i olika storlekar
i handeln som bör få plats i bänkskåp i
köket, berättar Åke.
MATAVFALLET SORTERAS i papperspåsar
för matavfall. Det insamlade matavfallet
blir biogas till sopbilarna i Täby bland
annat. Att sortera sina matrester kan vara
ett enkelt sätt att minska sin klimatpåverkan och samtidigt få en lägre kostnad för
sophämtning.
– Det är så lätt att välja att slänga maten
i en annan behållare än de vanliga
soporna, men det enkla valet kan göra en
enorm skillnad för vårt klimat! Det vill jag
bidra med, säger Åke.
Om du inte redan sorterar ditt matavfall
kan du läsa på taby.se/matavfall om hur du
anmäler dig. Om det gäller en bostadsrättsförening är det styrelsen som anmäler.
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kompletta återvinningsstationer
i Täby kommun
• ULLNA STRAND Ullnavägen
• ICA STOP Bergtorpsvägen 43
• FRESTAVÄGEN Korsningen
Disavägen, Täby kyrkby
• PARKERING NYTORPS
INDUSTRIOMRÅDE Korsningen
Centralvägen/Nytorpsvägen
• STUDIEVÄGEN Lahäll (avfarten)
• FLYGBACKEN Mitt emot idrottsplatsen, Hägernäs
• LIDL Enhagsvägen 24
• ARNINGE Coop Forums p-plats
• ICA DRAGONEN Vallatorp
• SÖDERVÄGEN/BERGTORPSVÄGEN,
brf Viggbygärdet
• ÅKERBYVÄGEN 96
• HAGBY ÅTERVINNINGSCENTRAL
Se vidare taby.se/avs

Klimatnyttan
Återvinn dina
olika förpackningar
på rätt sätt!

Matrester

Matresterna utgör 30 procent av
hushållsavfallet i Täby. Rötning av
matavfall till biogas ger cirka 85
procent mindre koldioxidutsläpp
än vid förbränning.

Plast

Som återvinns ger drygt 50
procent lägre koldioxidutsläpp
än vid förbränning.

Aluminium

Ger 95 procent mindre koldioxidutsläpp, jämfört med att använda
nya råvaror vid nytillverkning.

Beatrice Tjärnhell från SÖRAB vill få fler att källsortera.

Textilier

Vad händer med skräpet?
Låt metall, glas och gamla pappersförpackningar
återvinnas till nya. Med källsortering kan vi alla
hjälpas åt att minska koldioxidutsläppen.

N

ästan allt går att källsortera,
konstaterar Beatrice Tjärnhell,
tillförordnad chef för planering
och kommunikation på SÖRAB,
Stockholms och nio norrortskommuners avfalls- och återvinningsbolag. På Hagby återvinningscentral i Täby
har avfall hanterats sedan 40-talet. Men än
är det mycket som lämnas osorterat.
– Om du kastar allt i soppåsen åker allt
direkt till förbränning, det sker ingen
eftersortering. Av de osorterade sopor vi
får in innehåller en tredjedel matavfall
som hade kunnat gå separat och bli biogas
och biogödsel istället, säger Beatrice.
– En tredjedel är förpackningar, glas,
plast och annat material, så det är egentligen bara en tredjedel av den mängd som
slängs som skulle behövas förbrännas,
säger Beatrice.
Vad beror det på att så få sorterar?
– Okunskap eller att man tycker att det
är bökigt. Soporna är kanske inte högsta
prioritet i livspusslet.
Vad är viktigast att källsortera?
– Matavfall. Även metall, plast och

självklart farligt avfall. Matavfallssorteringen finns en stor potential att öka,
säger Beatrice.
– Att sortera ut matavfall är viktigt både
miljömässigt och ekonomiskt. Det blir till
biogödsel som gör att vi får tillbaka
näringen på åkrarna och biogas som kan
användas till fordon. Det är dessutom nästan dubbelt så dyrt att bränna matavfallet
som att röta det, säger Beatrice.
– Återvinn genom att komma hit och
sortera ditt grovavfall. Men allra helst: återbruka mer. Har du något som kanske
fungerar och kan vara till glädje för någon
annan? Lämna det till klädinsamlingar eller
second hand istället för att slänga. Vi slänger
per person cirka 8 kilo kläder i soporna per
år ungefär, men de går att återvinna, även
om de är trasiga, säger Beatrice.

Varje år köper vi i genomsnitt
13 kilo textiler per person och
slänger 8 kilo i soporna. Nästan
60 procent av det materialet
skulle kunna återanvändas.
Att producera en t-shirt orsakar
utsläpp på 4-10 kilo växthusgaser plus cirka 1 500 liter
vatten (10 fulla badkar) och
kräver cirka ett kilo kemikalier.

Farligt avfall

Småelektronik, batterier, lampor
och medicinrester är farligt avfall.
Ska lämnas till Hagby återvinningscentral eller till butiker
som säljer sådana varor.
Villaägarna kan också lämna
farligt avfall i den röda miljöboxen
som hämtas utan kostnad.
Mängden hushållsavfall 2016:
I Täby var cirka

440 kg
per person och år.
Läs mer om återvinning och avfall,
samt se karta över miljö- och
återvinningstationerna: taby.se/avfall
Återvinning av matavfall:
taby.se/matavfall
Mobil återvinningsstation:
taby.se/mobilatervinning

SÅ NÄSTAN ALLT ”skräp” går att ta hand om.
– Enbart cirka 3 procent läggs på vår
deponi. Isolering, spegelglas och porslin
är exempel på sådant som inte går att återvinna, men nästan allt annat. Vi försöker
göra det bästa av allt, avslutar Beatrice.
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Skolor
satsar på
källsortering
Alla kan
göra något
för klimatet!

Vilken låda ska papper läggas i och var ska plast slängas? Lätt som en plätt, tycker förskolebarnen.

På flera förskolor och skolor i Täby satsas det på att integrera
källsortering som något naturligt i barnens vardag.

A

tt sortera sitt skräp och sina
matrester är inga konstigheter
för fem- och sexårigarna Elsa,
Isabelle och Melker som lärt
sig källsortera på förskolan.
– Det är så naturligt för dem. Om de inte
själva vet, frågar de alltid var de ska slänga
skräpet, för att det ska sorteras är en
självklarhet för barnen. Det vet inget
annat, berättar Inger Ehn, barnskötare

Elsa, Isabelle och Melker visar var skräpet ska kastas.
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och pedagog på Brinkens förskola i Täby.
Brinkens förskola arbetar efter programmet Håll Sverige rent och är Grön
Flagg-certifierade sedan flera år.
– Det innebär att vi har gjort en handlingsplan med olika kriterier som vi följer.
Till exempel att allt som kastas, alltifrån
plast till matavfall, sorteras först, berättar
biträdande förskolechefen Petra Olsson.
Vad händer med skräpet sedan?
– Det blir nytt hela tiden. Det går liksom
bara runt och runt, säger Melker och visar
bilden på monstret Prassel på pappersåtervinningslådan inne på förskolan.
– Vet du att det tar 450 år för naturen
att ta hand om en blöja? säger Isabelle.
– Och 25 år innan ett tuggummi försvinner? flikar Elsa in.
PÅ FRILUFTSFÖRSKOLAN BROBY är källsortering en självklar del av förskolans
utomhuspedagogik.
– Eftersom skogen är vårt främsta rum
måste vi också ta hand om den miljön,
säger förskolechefen Pia Åberg.
Broby är också Grön Flagg-certifierade
och- förutom att källsortera, försöker de
återvinna återanvända så mycket som

möjligt av materialet istället för att slänga
det.
– Vi odlar i mjölkkartonger och gör
fågelholkar av dem. Vi tar reda på våra
matrester och komposterar. Vi tittar först
om det är något vi kan återanvända innan
vi tar nytt, säger Pia.
Vad tycker barnen?
– De är väldigt medvetna. Om någon av
oss pedagoger råkar slänga i soptunnan
säger de till, det är dit vi vill komma.
Soptunnan är den behållare vi slänger
allra minst saker i, säger Pia och tillägger:
– Det handlar om att skapa ett hållbart
samhälle och att inte bara förbruka jordens resurser. För barnen är det också
ett ansvar.
Friluftsförskolan Broby deltar också i
Håll Sverige rent, där de bland annat
arrangerat bestämda skräpplockarveckor
och att ”plocka ett skräp om dagen”.
– I rena miljöer känner människor sig
säkrare. Är det redan skräpigt är det lättare att slänga. Det blir så tydligt och enkelt
att säga när vi är i skogen, vi vill ha den
kvar och därför måste vi vara rädd om
den. Vi lämnar aldrig kvar något när vi
varit i skogen, avslutar Pia.
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BO GRÖNT I TÄBY
I den nya stadsdelen Västra Roslags-Näsby planerar vi för cirka
50 spännande bostadsrätter, där hållbarhet står i fokus. Fasaderna
kläs i varierande material och på taken monteras solpaneler. En
grön innergård, biotoptak och odlingsterrasser är andra värden
i detta urbana, gröna kvarter, alldeles nära Roslagsbanan.

3:A I PLAFORM WEST MED DUBBELBALKONG OCH TVÅ BADRUM

Anmäl ditt intresse på karnhem.se så är du redo när försäljningen
av brf Roslagsporten drar igång i höst.
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Följ din gröna livsstil
till Hägerneholm!
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I Roslags Näsby hittar du Platform West - ett grönt kvarter på
många sätt, med allt från solceller
och klätterväxter på fasaden till
sedumtak och en härlig takterrass
som blir din trädgård på taket!
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I en SSM-bostad är det lätt att
leva hållbart och klimatsmart!
Förutom att vi alltid bygger i ett
kommunikatonsnära läge bidrar vi
till ditt klimatsmarta resande genom att erbjuda bilpool i alla projekt. Byggnaderna miljöcertifieras
också enligt Miljöbyggnad Silver.
Dessutom hittar du alltid sociala
mötesplatser som takterrasser och
gröna innergårdar hos oss.

I Täby Park, precis invid torget och
Boulevarden bor du i Täby Market.
Här får du bilpool, cykelpool och
cykelverkstad och en dessutom en
200 kvm takterrass med pergola!
Läs mer på ssmliving.se

Läs mer på
www.obos/hagerneholm
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Med ett genomgående hållbarhetstänk ska Täby kommun bygga 16 200 bostäder de närmsta 20 åren. Bilden är över Roslags-Näsby.

Nya spännande och kommunikationsnära stadsdelar växer fram i Täby.
Här byggs det framtida Täby med fokus på hållbarhet och miljö.

A

rninge-Ullna, Täby park och
Roslags-Näsby heter Täbys
nya stadsdelar där klimat,
miljö och hållbarhet är i fokus.
Här bygger markägarna i linje
med Täby kommuns hållbarhetsprogram.
Det innebär att de bland annat ska bygga
med låg klimatpåverkan och sunda material, prioritera gång- och cykelvägar, bidra
till trygga och spontana möten mellan
invånarna och göra det lätt att energispara
och källsortera.
ARNINGE-ULLNA ligger vid Ullnasjön och
kommer att möjliggöra unika kommunikationer när Arninge resecentrum öppnar. Resecentrumet blir ett nav för kollektivtrafiken i hela nordöstra Stockholm. I
Hägerneholm byggs 1 260 miljöcertifierade bostäder.
– Här har du nära till rekreation i kulturmark och natur och kan lätt promenera ned
till Ullnasjön på spängerna i naturparken,
säger Helena Wickholm, hållbarhetsamordnare på Täby kommun.
Byggandet planeras ske med minsta möjliga användning av icke förnybara resurser
och många av husen byggs med gröna tak.
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Ett grönt tak är ett samlingsnamn för gräsoch sedumtak och tak med levande växtlighet. Det kan vara ett bra sätt att minska
belastningen på de anläggningar för dagvattenrening som planeras. Här har det
ställts särskilda krav på bland annat vegetation och dagvattenhantering som ihop
med dammar och grönskan i området
bidrar till att förbättra luften och reglera
temperaturen.
– De många gröna ytorna gör området
robust och klimatanpassat och i Hägerneholmsparken kommer det att finnas odlingslådor som de som bor i närheten kommer att
kunna använda, säger Helena Wickholm.
TÄBY PARK VÄXER fram på det gamla
galoppfältet där 6 000 bostäder och 5 000
arbetsplatser ska etableras.
– Ett viktigt fokus i Täby park är att främja
grönskan i den framväxande stadsdelen
både inom kvarteren och längs med gator
och mindre stråk. Utformningen och valet
av växter ska bidra till att stärka artrikedomen, fylla en viktig funktion för att reglera
det lokala klimatet samt skapa en välkomnande miljö som lockar till utevistelse. Den
stora stadsparken som planeras centralt i

området är tänkt att bli en samlingsplats i
sig och inbjuda till aktivitet året runt, berättar Ulrika Isvén, hållbarhetssamordnare.
I linje med Täbys hållbarhetsplan får
cyklister och fotgängare förtur.
– Genom utbyggnaden av stadsdelen
sammanlänkas de omkringliggande områdena Täby centrum, Norskogen, Grindtorp
och Viggbyholm vilket överbygger befintliga
barriärer i stadsplaneringen och ökar möjligheten för Täbybor att röra sig mellan olika
områden till fots och med cykel på ett tryggt
och enkelt sätt, säger Ulrika Isvén.
I ROSLAGS-NÄSBY kommer 1 400 olika
bostäder att byggas. Här skapas en mängd
gång- och cykelvägar som gör det enkelt för
invånarna att enkelt transportera sig till fots
eller med cykel.
– I Roslags-Näsby ramar den grönskande
utemiljön in de miljöcertifierade byggnaderna. Arbetet med att minska områdets
klimatpåverkan märks tydligt i allt från de
omsorgsfullt utvalda byggmaterialen till
möjligheterna till att välja miljövänliga
transportalternativ såsom cykeln och
Roslagsbanan, säger Helena Wickholm.

Illustration: White Arkitekter.

Nya klimatsmarta
stadsdelar

Vill du installera en laddstolpe?
På Naturvårdsverkets hemsida naturvardsvarket.se hittar du information om
att du kan söka bidrag för laddstationer via
”Ladda hemmastödet”. Där kan du också
läsa vad som krävs för att få bidrag, hur du
söker det, när ansökan ska skickas in och
hur stor ersättning du får.

1

Täby växer
med nya
stadsdelar

3

1. Arninge-Ullna
2. Roslags-Näsby
3. Täby park

Nu skapas klimatsmarta, kollektivnära
och hållbara stadsdelar i Täby.

Nya energieffektiva bostäder

VID CENTRALPARKEN i Näsbypark bygger
Besqab bostäder med utsikt över parken.
– För oss på Besqab är hållbarhet en viktig aspekt som genomsyrar alla skeden i vår
process när vi utvecklar nya bostäder, säger
Lotta Niland, regionchef för Besqab. Vårt
fokus är framför allt att skapa bostäder som
gör det enkelt att leva hållbart under lång tid
framöver. Utöver att våra bostäder i Centralparken är energieffektiva och byggda i
sunda, hållbara material visar sig detta

bland annat genom att vi i tidigt planeringsskede verkade för att knyta en bilpool
till bostadsrättsföreningarna. I bostäderna
finns en ”hemma-borta-knapp” som gör att
man med ett enkelt knapptryck innanför
ytterdörren kan stänga av alla apparater
som står i stand-by-läge när man går hemifrån. Vi försöker också att på olika sätt informera våra kunder om hur man på enkelt sätt
kan anpassa sin vardag för att leva mer
hållbart genom Besqabs Klimatskola.
Denna text är ett samarbete mellan Besqab och DZIGN

ANNONS

Bygg egen Svanenvilla

NU KAN ÄVEN privatpersoner bygga en Svanenmärkt villa. Husföretaget Movehome är
först med att bygga en privatvilla med Svanenmärkning, vilken är belägen här i Täby.
– Det behövs fler klimatsmarta och sunda
hus om vi ska nå miljö- och klimatmål. Det
väldigt positivt att vi får fler aktörer från
byggbranschen som kan bygga enligt Svanens tuffa krav, säger Anna Norberg, pressansvarig på Miljömärkning Sverige.
– Jag är stolt över att vi som enda stycke-

tips för ett
klimatsmart
hem
Spar elförbrukning
1.
2.
3.
		
4.
		
5.
		

Byt till LED-lampor
Dra ur mobilladdare
Stäng av apparater
istället för stand-by
Byt ut kyl och frys
som är äldre än 10 år
Byt fossil värme och el 		
mot förnybar energi

Spara varmvatten

2
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hustillverkare av trähus erbjuder Svanenmärkta hem. Fler vill bo i ett miljömärkt
hem som borgar för sund inomhusmiljö och
med en total vetskap och kontroll om vad
huset faktiskt innehåller. Det har varit lärorikt
och utmanande, men vi har aldrig tvekat. Och
nu kommer behållningen, när vi ser husen
byggas upp och familjer flytta in. Det är
fantastiskt! säger Pernilla Enkler, hållbarhetschef på Movehome/Trivselhus.

6.
7.
		
8.
		
		

Duscha kortare tid
Diska full maskin
istället för handdisk
Tvätta i 30 eller
40 grader istället för
60 grader.

Spar på värmen
9. Blockera inte element
10. Använd tjocka gardiner 		
		 på natten
11. Sänk värmen en grad 		
		 och ta på dig mer kläder
12. Täta fönster och dörrar
		 så värmen hålls inne

Spar på övrig
konsumtion
13. Köp gärna begagnad 		
		 inredning när du köper
		 nytt till hemmet
14. Jobba hemma någon
		 dag i veckan
15. Minska matsvinnet
Källa: wwf.se

Denna text är ett samarbete mellan Movehome och DZIGN
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FRAMTIDENS ENERGILÖSNINGAR
FÖR ETT VÄXANDE TÄBY
När miljö- och klimatutmaningarna blir större ställs allt högre krav på hur en
växande kommun kan utvecklas hållbart. Vilka energilösningar som väljs för
boende och företagare samt möjligheten att tanka eller ladda en klimatsmart bil.
I Täby erbjuder energibolaget E.ON en mängd framtidsinriktade lösningar.
även till bättre luftkvalitet i hela kommunen.
Som komplement till den mer traditionella
fjärrvärmen arbetar även E.ON med att ständigt utveckla nya energilösningar som kan
passa alla typer av kunder och exemplen är
många.
– Solcellsmarknaden växer snabbt just
nu både bland privatpersoner och företag och här kan vi hjälpa till med lämpliga
installationer och lagringsmöjligheter om
man får överskott av energi. Vi gör även energikartläggningar och effektiviseringslösningar för att hjälpa kunder att minska sin
energiförbrukning. Och vi bygger upp allt
fler laddstolpar runt om i Stockholm. Allt
för att Täbybor såväl som resten av Sverige
ska kunna bidra på vägen mot ett förnybart
Sverige, avslutar Hedvig.

www.eon.se

Foto: Håkan Sjunnesson

Hedvig Strandberg, affärschef för E.ON i Stockholm.

HEDVIG STRANDBERG är nyutnämnd
affärschef för E.ON i Stockholm och ser fjärrvärmen som en viktig grundpelare i kommunens hållbara tillväxt.
– Fjärrvärmen i Täby är en fantastisk
energilösning för kommunen. Den är förnybar och pålitlig och minskar de lokala utsläppen. E.ONs samägande av värmeverket
i Arninge med fyra bostadsrättsföreningar
skapar dessutom en världsunik och framtidsinriktad lösning.
Värmeverket invigdes i slutet av 2016 och
produktionen som är helt förnybar med restprodukter från skogen, ger varmvatten och
värme till anslutna hushåll via det utbyggda
fjärrvärmenätet i kommunen.
I och med anslutningen till fjärrvärme sänktes koldioxidutsläppen från 10 000 ton per
år till praktiskt taget noll. Satsningen bidrog

Människovärdet är i fokus för
Svenska kyrkans långsiktiga arbete
med dem som lever i utsatthet både
i Sverige och utomlands, oavsett om
orsaken är fattigdom eller sjukdom,
miljöförstöring eller pågående konflikt.

Alla människors lika värde

och människan som förvaltare av
Guds skapelse med ansvar mot andra
människor och gentemot skapelsen,
är den grund som Svenska kyrkans
hållbarhetsvision vilar på. Arbetet
stöttar också hållbarhetsmålen i
Agenda 2030.
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flesta är överens om att det behövs förändringar
”De
i vår livsstil, då krävs det också en inre drivkraft. Vi måste
visa att ett klimatsmart liv är ett rikt liv, inte grått och tråkigt.
Det kan tvärtom öka vår känsla av mening.
”

Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan

Svenska kyrkans miljödiplomering bygger på inter-

nationell standard. Skillnaden är
att systemet genomsyras av den
teologiska grundsynen, att värna
skapelsen och som därmed också
har andliga, ekologiska, sociala och
ekonomiska dimensioner.

Täby församling är miljödiplomerad i fas 2 och går nu mot

den 3:e och sista fasen i Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem.

www.volkswagenstockholm.se
ANNONS

Laddbar tystnad i alla storlekar.
För att vi är Volkswagen.

Volkswagen Täby
Gamla Norrtäljevägen 105-107. Tel: 08-503 332 00

Volkswagen Stockholm
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Njut av
sommaren
och flytta in
till hösten!

Följ din gröna livsstil
till Hägerneholm!
I Täbys nya stadsdel växer ett nytt kvarter fram med sköna och extra gröna
radhus om 129-146 kvm. Känslan i Brf Hägerneholm Park kommer behållas
småskalig och avslappnad tack vare jordnära kulörer och sedumtak. Invändigt
finns det gott om smarta och gröna detaljer för en hållbar livsstil.
Läs mer på www.obos/hagerneholm

