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Söker ny identitet
Gruvnäringen har präglat Norberg under
många hundra år. Nu är gruvorna stängda,
men Norberg lever vidare. Gröna Draken
har besökt Norberg och träffat kommunalrådet Kenneth Östberg. En viss gruvdrift
kan säkert starta igen, tror han, men det är
främst som en attraktiv bostadsort kommunen kan konkurrera.
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Det nya kungariket

Kungsör
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Hållbart för fler

Sarah Kasstoun från Libanesiska föreningen
sålde hummus, piroger och tabbouleh
när det var vårfest på Råby i Västerås.
Förbundet Agenda 21 deltog också i vårfesten med tipspromenad och guidning
i naturen. Genom att aktivt vända sig till
människor som flyttat till Sverige från
andra länder vill förbundet nå längre i sitt
arbete för hållbar utveckling.
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Miljö- och klimattänkande
ligger i tiden, även när
det gäller fester. Oavsett
om du planerar för en
stor eller liten fest i
sommar hjälper Gröna
Draken dig att festa lite
grönare. Du kan även vinna Klimatkoden,
en bok om klimatet och hur vi kan leva
klimatsmart till vardag och fest. Skicka in
ditt bästa tips för en ”grön fest”.

LLycklig
ycklig
y
i svampskogen
mpskogen
ogen
Nuu är en härlig tid att
N
att ggee sig ut
ut i sskog
kog och
och m
mark.
ark.
Att plocka
plo
ocka bär
bär och
och svamp
svamp är
är en fin kkombiombii
Att
nation avv naturupplevelse
naturup
pplevelse och
och m
otion, som
som
nation
motion,
dessuttom kan
kan ge
ge ett
ett rrejält
ejält tillskott
tillskott i skafferiet.
skaff
ffer
e iet.
er
dessutom
Skogspromenader
hälsan
visar
Skogspromenader äärr även
även bra
bra fför
ör h
älsan vi
visar

många
undersökningar,
minskar
många un
dersökningar, sstressen
tressen min
skar och
och
välbefinnandet
välbefinnandet ökar.
ökar
Visste d
u att
att trattkantarell
trattkantarell är
är V
ästmanlands
Visste
du
Västmanlands
landskapssvamp? Under
Underr h
östen skjuter
skjjutter de fart
fart
landskapssvamp?
hösten
och
du
med
och d
u kan
kan lätt
lätt fylla
fylla svampkorgen
svampkorgen m
ed denna
denna

Följ med Lena på

BONDESAFARI
Sidan 4-5

andla rättvist
HHandla

nd
land
Västmanla
i Västman

handlar.
är vvii handlar.
när
tn
ättvisemäärkt
RRättvisemärk
handla
ill handla
Allt fler väljer
Allt
som vvill
d som
ör dig
fför
Väst
underlätta
tt underlätta
ör aatt
För
F
Rättvist i VästHandla Rättvist
nu Handla
finnss nu
Förbundet
Förbundet
chystare finn
sschystare
utgiven aavv
guide utgiven
anland, en
manland,
m
idan 8-9
SSidan
Agenda
Agenda 21.

Sidan 12-13

delikatess.
du
de
likatess.
s Gröna
Gröna Draken
Draken ttipsar
ipsar om
om hur
hur d
u
llagar
agar en lläcker
äcker svampsoppa.
svampsoppa.
Recept
om
Recept och
och information
infformation o
m den nya
nya svampsvamp
boken
du
och
b
oken SSvamplycka
v mplycka hittar
va
hittar d
u på
på Hållbart
Hållbart o
ch
Blandat.
B
landat.
SSidan
idan
dan 4

ästerås.
till VVästerås.

er
Özer
uri Öz
N
Nuri

la
hela
ellt i h
ångkulturrellt
mångkultu
m
och arbetat
staden
nstaden
n
zer har levt
mångmiljo
Nuri ÖÖzer
Nuri
judande mångmiljo
verige
örst i den ssjudande
Först
v. F
liv.
erket i SSverige
tt li
sitt
si
igrationsvverket
Migrations
påå
påå M
ent p
edan p
konsulen
om konsulent
stanbul, ssedan
IIstanbul,
han ssom
rbetar han
p cialomNumera aarbetar
r. Numera
zers sspecialomÖzers
i 14 åår.
Nuri Ö
ilda. Nuri
Bilda.
det B
ndet
efförbun
tudief
SStudieförbu

terländskaa
österländsk
ortodoxa, ös
r ortodoxa,
ella
onsulent äär
om kkonsulent
ångkulturrella
mångkultu
råde ssom
samt
samt m
raditioner
ch ttraditioner
och
yrkor o
kkyrkor
aavv
öten
yggnationen
byggnation
möten.
m
ör b
re
re fför
vara
projektleda
tt vara
Att
varr projektleda
an va
H
Han
ästerås. A
Västerås.
kyrkan
kyrkan i V
Ortodoxa
yrisk Ortodoxa
SSyrisk

ro
tt ttro
ara aatt
bara
inte b
ebär inte
innebär
ortodox inn
ed sig
med
syyrisk ortodox
delar m
risten syrisk
man delar
kkristen
att man
tan att
utan
jälv, ut
on
ör sig ssjälv,
traditio
Gud fför
ighet, tradition
ighet,
påå Gud
p
andstillhör
ultur,, llandstillhör
n kkultur,
mötesplats.
sin
ela si
hela
iktig mötesplats.
aavv h
ärf r en vviktig
därför
är d
iddan 3
SSidan
Kyrkan är
tro. Kyrkan
och
och tro.

En renare Isätrabäck

Boende runt Isätrabäcken
i Sala kommun
har engagerat sig
för att rena bäcken
från
övergödning. På
så sätt bidrar de
till att
såväl Mälarens
som Östersjöns
vattenkvalitet blir bättre.
Susanna Vesterberg
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Vad är den allra
viktigaste frågan
när det
gäller miljön och
klimatet? Förbundet
Agenda 21 bjöd
in
de politiska partierna till debatt
om
fossilfritt Västmanland, kemikalier
och hur fler ska
engagera sig för
hållbar utveckling.
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svarade de ja eller
nej på
korta frågor.
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Malin vill lära oss

SUNT FÖRNUFT
Sidan 4-5

– en unik tidning
Visste du detta om
Gröna Draken?

Gröna Draken ges ut av Förbundet
Agenda 21, en ideell förening med
ett 80-tal medlemsorganisationer.
Medlemmarna består av både kommuner, företag och ideella föreningar

Första numret av Gröna Draken
kom ut 1994 i samband med den
första miljömässan i Västerås.

Alla hushåll i Västmanlands län och
Heby kommun får Gröna Draken
4 gånger/år.

Upplagan är cirka 132 000 exemplar,
inklusive den del av upplagan som
sprids till företag, kommuner och
andra organisationer.

På hemsidan finns ett arkiv med
cirka 750 artiklar ur Gröna Draken.
Läs mer på www.fa21.se.

Gröna Draken är unik. Tidningen
finns bara i Västmanlands län och
i Heby kommun.

Drygt 120 000 personer uppger att
de läser Gröna Draken regelbundet.

Hör gärna av dig!

Har du frågor om Gröna Draken
eller vill veta mer om annonsering
eller bilagor i tidningen är du välkommen att kontakta oss på telefon 0220-395 90 eller gd@fa21.se.

Gröna Draken är den gröna tidningsdraken som speglar de
stora globala utmaningarna, berättar om de lokala lösningarna
och sprider goda exempel. Tidningen, som bara finns i Västmanlands län och Heby kommun, startades 1994 och har en upplaga på drygt 130 000 exemplar.
4
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Ekologiskt på cat-walken
Vilka kläder vi köper påverkar inte bara oss själva. Mer än 120
miljoner människor arbetar i bomullsproduktion och textilindustri.
Människor blir sjuka när de utsätts för stora mängder
kemikalier och svåra arbetsförhållanden. Dessutom
drabbas miljön av förgiftning och grundvatten
som sinar. När vi fyndar kläder och köper billigt
får andra betala med låga löner och ohälsosam
miljö. Men det går att klä sig snyggt utan att skada
människor och miljö.
De senaste åren har ekologiska kläder blivit
mer och mer tillgängliga. Idag har de stora och

Självklart med schysst
tillverkning av kläder

många av de mindre modeföretagen en etisk policy
kring hur de ska arbeta med arbetsmiljö och
mänskliga rättigheter i produktionen.
Den här utvecklingen är ett resultat av att vi
som konsumenter visar att vi bryr oss om hur
kläderna vi bär har kommit till.
Fråga efter ekologiska kläder nästa gång.
Både för din egen skull och andras. Och
inte minst för miljön.

Allt fler frågar efter bra kläder
som är tillverkade utan att skada
människor och miljö. När marknaden växer blir också utbudet
större. Ett nystartat företag i
Västerås satsar på kläder som
är ekologiska och Rättvisemärkta.

Sandhya Randberg har länge varit engagerad i Rättvis handel och startade Världsbu-

Design och miljöhänsyn lika
viktigt för modeskaparen
För Anja Hynynen är design
och miljöhänsyn lika viktiga
och hänger ihop. Hennes kläder väcker uppmärksamhet i
både Stockholm och New York.

Anja Hynynen är en framgångsrik ung designer. Lågmält förklarar hon att det är
självklart att välja ekologiska tyger till
sina kläder. Anja är uppvuxen i Kungsör
och hemifrån har hon med sig inställningen att använda ekologiskt så mycket som
möjligt.
Design och kläder har intresserat henne
länge. Efter gymnasiet var hon lärling hos
en skräddare i Köping. Där fick hon hudproblem av vissa tyger.
– Det fick mig att tänka till: om jag får
eksem av tyget, hur är det då för den som
tillverkat det?

Anja Hynynen säger att hon började inse hur
textilindustrin fungerar och bestämde sig för
att försöka göra kläder av ekologiska material. Under utbildningen vid Textilhögskolan i Borås hittade hon så småningom ekologiska tyger och gjorde en uppmärksammmad kollektion.
– I början var det svårt att hitta tyger,
men det går bättre nu, säger hon.

Bestämde sig

tiken i Västerås. Dessutom är hon intresserad av kläder och design. I dagarna startar
hon ett företag som säljer ekologiska och
Rättvisemärkta kläder och textilier.

Även om det är ett detektivarbete att
hitta tyger är det ännu svårare att få tag på
detaljer som knappar och blixtlås.
– Jag ser det som en utmaning att hitta
nya sätt. Knappar har jag gjort i en träform och klätt med fint tweedtyg till
exempel.

Att kläderna ska vara gjorda av ekologiskt
odlad bomull och tillverkade under drägliga arbetsförhållanden ser Sandhya Randberg som en självklarhet.
– Jag vill visa att det går att erbjuda bra
kläder som är producerade på ett schysst
sätt, säger hon.
Hon betonar att det är stor skillnad melllan ekologiska kläder som inte innehåller
några kemikalier och de flesta kläder som
säljs i butikerna.
– De ekologiska kläderna håller längre
också.
Sandhya Randberg gör designen på egen
hand. Det handlar om kläder, sängkläder,
handdukar och leksaker. Hon anlitar en
fab-rik i Indien som tillverkar produkterna. Den har 300 anställda och startade
som ett Fair trade-projekt.

Självklart ekologiskt

Anjas kläder säljs i Ekovaruhuset i Gamla stan i
Stockholm och i New
York. Och i Skottland
där hon arbetade två
månader i somras Dit är hon
precis på väg
tillbaka. Anja
Hynynen har gjort
design och sytt
provplagg i ekologiskt tillverkad
tweed i Skottland.
Alla människor
använder kläder,
konstaterar hon. Då
är det viktigt att de är
tillverkade på ett bra sätt,
från odling till sömnad.
– Men fler och fler
designer blir intresserade av att
använda ekologiska tyger. Och ju
fler kunder som frågar efter miljömärkta

Säljs i New York

– Jag har besökt företaget och också haft
kontakt med fackföreningen. Det är bra
stämning där och jag är nöjd med arbetsförhållandena.
Bomullen i kläderna som Sandhya säljer
kommer från Agrocel i norra Indien. Den
är miljöcertifierad genom SKAL, en hollländsk kontrollorganisation för ekologiskt odlade produkter. Bomullen är producerad helt utan kemisk gödning eller bekämpningsmedel och den bereds utan kemiska tillsatser.

Hållbart. Det handlar inte bara om hur produktionen går till. Ekologiska kläder håller
också längre än andra, menar Sandhya
FOTO : KJELL GUSTAVSSSON
Randberg.

Rättvis handel

I Fair trade/Rättvis handel innebär
att de som producerat varorna har
fått ett stabilt och rättvist pris som
täcker produktions- och levnadsomkostnader. Det gör det möjligt för
bönder och producenter att planera
långsiktigt, göra investeringar och utveckla nya tekniker.

FAKTA – bomull och textilier

FOTO : AIA JÜDES

I I I Bomull är en av världens mest besprutade grödor och bekämpningsmedlen skadar, förutom miljön, tusentals människor varje år. Bomullsplantan besprutas ungefär 25
gånger per år.
Enligt Världshälsoorganisationen WHO:s bedömning drabbas tre miljoner människor
som arbetar i bomullsodlingar av svåra förgiftningar, fler än 20 000 av dem dör. Konventionella bomullsodlingar i världen använder pesticider (bekämpningsmedel) för omkring 20
miljarder kronor, vilket utgör mer än elva procent av den totala världsförbrukningen av
pesticider.
Även genom hela berednings- och färgningsprocessen används många, ofta skadliga,
kemikalier. För varje kilo tyg som framställs går det åt cirka ett kilo kemikalier i textilfabrikernas processer. Inom en stor del av den konventionella textilindustrin arbetar människor under svåra förhållanden. Arbetstiden är ofta 75 timmar i veckan. De saknar skyddskläder och utsätts ibland direkt för frätande kemikalier.
Källor: Världsnaturfonden WWF, AD design textile AB, SNF, Rena Kläder

Sedan 2004 miljöklassas läkemedel i Sverige.
2011 ska det finnas information om miljöpåverkan
för alla aktiva ämnen. På fass.se/miljo kan du hitta
information om läkemedels påverkan på miljön.
Men klassningen gäller enbart miljöpåverkan i
samband med konsumtion. Inga krav ställs på tillverkningen. Precis som när det gäller leksaker, klä-

der och elektronik tillverkas alltmer av våra läkemedel i Kina och Indien. Nästa år beräknas 60 procent av generika – kopior av läkemedel vars patent
gått ut – komma från Indien och Kina.
Den svenske forskaren Joakim Larsson har undersökt vattnet från ett reningsverk i staden Patancheru,
ett centrum för läkemedelsproduktion. I vattnet

med en ekologisk kollektion inom alla våra afffärs-områden, säger Sara Carlsson, t f informationschef vid Lindex.
Efterfrågan på de ekologiska kläderna har varit mycket stor och Lindex satsar nu på ytterligare kollektioner.
– Det är verkligen hett med ekologiska kläder. Våra inköpare tittar
på vad vi kan köpa in, fortsätter Sara Carlsson.
Den ekologiska bomullen som Lindex använder odlas dels i Turkiet,
dels i Indien.
– Vi har inte haft några problem att få tag på ekologisk bomull. Men
det finns inte hur mycket som helst på marknaden. Den skulle inte
kunna räcka till alla våra kläder.
Lindex ekologiska kläder är miljömärkta enligt EKO sustainable
textile standard som innefattar hela produktionen. Kläderna är märkta
både inne i kläderna och med en lös lapp så att de ska vara lätta att
hitta.

nedströms reningsverket – alltså det renade vattnet – fann han halter av ciprofloxacin som var
högre än i blodet hos en patient som behandlas
med läkemedlet. Från reningsverket släpptes varje
dag ut cirka 44 kg per dag, mer än fem gånger
användningen i hela Sverige.
Ciprafloxacin är ett så kallat bredspektrumanti-
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biotika. Det betyder att det har effekt på många
olika bakterier. Det innebär också att det har större
betydelse för resistensutveckling.
Joakim Larssons slutsats är att det inte räcker
med miljöklassificering av läkemedel – det behövs
också ett globalt samarbete för bättre kontroll
över tillverkningen.

A

Ökar i Västmanland
90 procent av antibiotikan skrivs ut
inom öppenvården, på vårdcentralerna.
Användningen av antibiotika ökar dessutom i Västmanland. Inte mycket, men
tydligt. Varför?

Jan Smedjegård, smittskyddsläkare
i Västmanland.

Jämtland mer återhållsamt
I framtiden kommer vi att få vänja oss
vid färre recept på antibiotika.
– Jämtland är ett av de landsting i
landet där man förskriver minst antibiotika. Människor där drabbas ändå
inte av mer komplikationer. Alltså finns
möjligheten att vara mer återhållsam,
säger Jan Smedjegård.
Är det alltså läkarna det hänger på
om vi ska kunna minska antibiotikaförskrivningen?
– Delvis, eftersom de förskriver. Men
det gäller att informera även övrig
vårdpersonal – liksom allmänheten så
att man inte förväntar sig antibiotika
så fort vi blir sjuka i exempelvis en
luftvägsinfektion med feber.

Ett skräckscenario
Skräckscenariot är en situation som liknar den innan antibiotika över huvud
taget fanns. Det kommer inte att hända,
menar Jan Smedjegård, eftersom bara
en bråkdel av bakterierna blir resistenta. Men det som kan hända är att
även relativt lindriga sjukdomar, som
idag kan behandlas med tablettläkemedel i tio dagar, leder till att patienten måste läggas in på sjukhus och få
intravenös antibiotika. Det blir kostsamt och besvärligt.
– Det finns också risk för enstaka
sjukdomsfall som inte kan behandlas.
Hos vissa personer kan bakterier bli

Kontroll över akuta utbrott
Det har sagts att överbeläggningar och
trångboddhet på sjukhusen underlättar spridningen av resistenta bakterier.
Stämmer det?
– Smittspridningen ökar, och om
resistensen finns så kan den lättare
föras över till grannpatienten. Vi måste
både minska smittspridningen och
minska förskrivningen av antibiotika.
Hur är läget om fem år?
– Jag tror vi har minskat förskrivningen av antibiotika. Kanske med tio

STRAMAGRUPPEN I VÄSTMANLAND
När den lokala Stramagruppen i
Landstinget Västmanland bildades
1996 var det framförallt MRSA och
pneumokocker (som orsakar lunginflammation) man oroade sig för. Därefter har flera bakteriella bokstavskombinationer tillkommit, exempelvis
VRE och ESBL, båda tarmbakterier.
Under 2005-2006 förekom mindre
utbrott av MRSA i länet. Antalet fall
minskade 2008, men i stället ökade
ESBL och framför allt VRE.
I fjol drabbades Centrallasarettet
i Västerås av ett av landets mest omfattande utbrott av den resistenta
tarmbakterien VRE.

Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) arbetar för
att antibiotika ska användas på ett
bättre sätt än idag. Ofta innebär det
en minskad användning. Skälet är
att ju mer antibiotika som används,
desto mer ökar risken för att bakterier
förändras så att de tål antibiotika.
Smittskyddsläkare Jan Smedjegård är ordförande i Stramagruppen.
Han vill se en minskad användning
av antibiotika i Västmanland. Erfarenheter från andra landsting visar att
minskad användning av antibiotika
inte leder till fler komplikationer.

Jag dricker inte kaffe

Förutom kaffe, te och choklad ökar andelen
Rättvisemärkt även inom många andra varugrupper. Coop, Hemköp, ICA, Netto, Vi och Willys
säljer Rättvisemärkt. Det gör även en del av de fristående livsmedelsbutikerna och Världsbutikerna. Ris, honung, socker, juice, bomull, snacks och fotbollar hittas idag
enklast i Världsbutikerna. Systembolaget har ett rött Rättvisemärkt vin i sitt beställningssortiment.

Du har världen
Ingen människa kan göra allt. Men är vi
många som gör lite blir jorden en bättre
plats att leva på.
Även om du inte tänker på det så påverkar du andra
människors liv varje gång du handlar. Genom att köpa
Rättvisemärkta varor motverkar du barnarbete, miljöförstöring och diskriminering. Du är med och främjar demokrati och rätten att organisera sig, och ser till att odlarna får

i din kaffekopp
bättre betalt. Jakten på billiga varor pressar priserna hos producenterna. Särskilt utsatta är arbetare i fattiga länder som
producerar kakao, kaffe, frukt och andra varor som vi importerar.
Billigt för dig har ett högt pris för någon annan. Varor som
är certifierade med Rättvisemärkt kostar lite mer, för att ge
dem som producerar varorna möjlighet till värdiga och självständiga liv. När du handlar Rättvisemärkt gör du en viktig insats. Du visar omsorg om andra människors liv.

Rättvisemärkt. Gröna Draken
uppmärksammar Rättvisemärkt
kaffe och ger argumenten.

”

Angeläget. Bakom varje händelse och siffra om trafficking och kvinnovåld finns en människa. Det är viktigt att aldrig glömma det,
menar Jurgita Ravaityte . Det är också därför hon är engagerad på Kvinnocentrum i Västerås.

Kvinnokraft från Litauen
– En kvinna som varit utsatt för våld måste gå vidare. För mig är det viktigt
att få vara med och stärka henne i den processen. Därför är jag stolt och
glad över att arbeta här, säger Jurgita Ravaityte på Kvinnocentrum i Västerås.

Problemen ökar

TEXT : AN DE R S JÄG E B E RG

Rättvisemärkt garanterar att betalning till odlaren sker innan kaffet anländer till Sverige. Kontroller
av köpeavtal, betalningar och leveranser genomförs av
kontrollorganet FLO (Fairtrade Labelling Organizations International) varje kvartal. Detta garanterar att det högre pris konsumenten betalar för Rättvisemärkt också tillfaller fattiga arbetare
och odlare i Syd.

Numera finns Rättvisemärkt kaffe också för i stort sett alla behov; storkök, kaffeautomater, bryggning, kokning och snabbkaffe.

Ok, det är naturligtvis ett argument för att inte köpa Rättvisemärkt kaffe. Men du kanske dricker te istället. Liksom
kaffe ökar även utbudet av Rättvisemärkt te. Idag finns
både svart, grönt, rött och smaksatt. Det levereras
som tepåsar eller i lösvikt, storpack och mindre
förpackningar. Även chokladälskare kan dricka
rättvist eftersom det även finns Rättvisemärkt
kakao att köpa.

Det är viktigt
att tänka att
detta kunde
ha hänt mig.

procent. När det gäller resistenta bakterier är det nog
för optimistiskt att tro att
förekomsten blivit påtagligt
lägre. Vi bör rimligen ha fått
kontroll över de akuta utbrotten
av VRE och MRSA, men förekomsten av resistenta bakterier ligger
säkert högre än idag.

Det är möjligt att påverka förskrivningen, bedömer Jan Smedjegård, och
det kommer att ha en gynnsam effekt.
Men eftersom vi har ett utbyte med
andra miljöer så är risken stor att vi i
Sverige kommer att stanna på en resistensnivå som är högre än idag, men
ändå lägre än i många andra länder.
– Det vet ingen idag. Med största
säkerhet kommer dock problemen
med resistenta bakterier att öka under
de närmaste åren, både i vården och
allmänt i samhället, säger Jan Smedjegård.

Vi i Sverige dricker nästan mest kaffe per person
i världen. Så visst spelar det roll vilket kaffe du
väljer. När du köper Rättvisemärkt motverkar
du barnarbete, miljöförstöring och diskriminering. Idag får över fem miljoner människor i Afrika, Asien och Latinamerika, (producenter, arbetare och deras familjer) mer
pengar och ett bättre liv tack vare att de är
anslutna till Rättvisemärkt med sin odling.

som är engagerad i och arbetar
med barns och kvinnors rättigheter.

När användningen av läkemedel ökar leder det till många problem. För mycket antibiotika
skapar resistenta bakterier som i sin tur påverkar människors hälsa. Mediciner som vi stoppar
i oss hamnar på olika sätt i sjöar och vattendrag, där fiskar och fåglar påverkas och andra
miljöproblem kan uppstå. Och sist men inte minst gräver den stora konsumtionen av läkemedel
djupa hål i plånböckerna, både samhällets och våra privata.

extremt resistenta så att det är svårt
att över huvud taget hitta läkemedel
som har effekt. Då är vi i en situation
som liknar den före penicillin och
sulfa, säger Jan Smedjegård.
Han tror dock inte att det blir vanligt med en så extrem resistens eftersom bakterier allmänt inte har så stor
nytta själva av att vara multiresistenta.
På lång sikt är det bästa att låta
kroppens eget immunförsvar arbeta.
För nästan alla räcker det.

Det spelar ingen roll

Att Rättvisemärkt skulle innebära sämre kvalitet
stämmer inte alls. Rättvisemärkt står både för god
smak och hög kvalitet. Så innan du dömer ut det Rättvisemärkta kaffet för smakens skull, borde du testa det
sortiment som redan idag finns på marknaden.

Gröna Draken möter
Jurgita Ravaityte

– en fara för både hälsan,
miljön och plånboken

Jan Smedjegård förklarar det med
att arbetet på vårdcentralerna ofta sker
under tidspress och att det finns en förväntan hos många patienter. Trots att
farorna med antibiotika diskuterats i
många år, så finns en grupp människor
som inte tycker sig ha blivit ordentligt
behandlade om de inte får antibiotika.
Och om tempot är högt kanske läkaren ger efter.

För de miljontals människor i världen, som är direkt
beroende av kaffeproduktionen, är varje rättvis kopp
ett steg på vägen mot respekt och ett drägligare liv. I det perspektivet kanske det inte känns så betungande att betala någon
krona extra för kaffet.

Det smakar illa

Smaken är som baken, brukar man säga. Vilket kaffe
olika människor tycker om varierar naturligtvis från
person till person. För några år sedan fanns det inte
så mycket att välja mellan för den som ville köpa
Rättvisemärkt. Men idag är utbudet mycket större.
Närmare 20 leverantörer erbjuder kaffe från olika
bönor och med olika rostningar.

Mer om kläder på nästa uppslag

Läkemedel
tt få recept på antibiotika blir ovanligare i framtiden. Det är en följd av
att alltfler bakterier utvecklat resistens, motståndskraft, mot antibiotika. Smittskyddsläkaren i Västmanland, Jan Smedjegård, konstaterar att det
finns en tydlig tendens till större problem med resistenta bakterier.
– Även om vi i Sverige har en rätt
gynnsam sits jämfört med andra länder så har förekomsten av resistens
ökat betydligt.
Resistenta bakterier påträffas inte så
sällan. Ofta har de hämtats hem från
länder där resistensen utvecklats längre,
exempelvis semesterresan till Thailand.
– Men 97-98 procent av alla som bär
på resistenta bakterier har inga symptom, de är alltså inte sjuka. Sår där man
hittar resistenta bakterier blir oftast
inte särskilt infekterade utan läker på
vanligt sätt, säger Jan Smedjegård.

Producenterna av Rättvisemärkt får skäligt betalt
genom ett garanterat minimipris. De får också en
premie att investera i sin närmiljö, till exempel
sjukvård, utbildning och vattendistribution.

I VÅRAS BÖRJADE VI

Läkemedel miljöklassas i Sverige – men alltmer av tillverkningen sker i Kina och Indien

ESBL står för ”extended-spectrum betalaktamaser” och är enzym som kan bryta ned en
viss typ av antibiotika. De senaste tio åren har
bakteriestammar som själva bildar ESBL spridits över hela jorden. Därmed blir de svåra att
behandla med antibiotika.

Det stämmer att Rättvisemärkt oftast är lite dyrare än
konventionellt odlat kaffe. Men billigt har sitt pris. När
vi som bor i den rika delen av världen handlar billigt är
det många gånger någon annan som får betala. Miljön
drabbas och fattiga människor kan inte leva på sin lön.

JC:s jeans är Svanenmärkta.

–

Gröna Draken 1/09

MRSA står för ”meticillinresistenta gula stafylokocker”. Bakterien finns omkring oss och
orsakar sårinfektioner, lunginflammation och
hjärnhinneinflammation. När den blir resistent
orsakar den stora problem inom framför allt
sjukhusvården. Det som förr kallades ”sjukhussjuka” var MRSA.

Det är för dyrt

JC LANSERAR NU SINA FÖRSTA jeansmodeller tillverkade helt av
ekologisk bomull. Fler ekologiska plagg kommer under hösten.
– Vi har märkt av ett stort och ökat intresse för miljömärkta kläder,
säger Cecilia Tufvesson Marlow, vd för JC Sverige AB.
Hon berättar att plaggen tagits mycket väl emot av kunderna som visar att de uppskattar miljömärkningen, även om de ekologiska jeansen
kostar cirka 200 kronor mer än andra jeans.
– Att de är dyrare beror på att det är en omständlig process med
många led för miljömärkta plagg.
– Men jeansen är väldigt snygga och det är också en viktig aspekt,
betonar hon.
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Ordlista – detta betyder förkortningarna

Fyra skäl att inte dricka kaffe
som är Rättvisemärkt

tioner miljö- eller hälsomärkta med EU-blomman eller Öko-Tex.

Kläder. Ett av Gröna Drakens mest uppmärksammade nummer. Om vi köper billiga kläder är det andra människor
som får betala, ofta i de fattiga delarna av världen.
VRE står för ”vankomycinresistenta enterokocker”. Enterokocker är tarmbakterier som
normalt är ganska harmlösa. Men hos personer
med dåligt immunförsvar kan de orsaka blodförgiftning, urinvägsinfektion och sårinfektioner.

GRÖNA DRAKEN 4-06

Det är dyrt och smakar illa. Och inte får människor i
fattiga länder det bättre bara för att jag köper ett annat kaffe. Invändningarna mot att handla Rättvisemärkt
i butiken är många. Men är de hållbara? Gröna Draken
synar några av de vanligaste argumenten.

H & M SATSAR PÅ ETT STÖRRE sortiment med ekologisk bomull till
hösten. Plaggen, från underkläder till ytterplagg, finns på dam-, herr-,
ungdoms- och barnavdelningarna i alla H&M-butiker sedan i augusti.
– Våra kunder tycker förstås att det är viktigt med miljön, men det är
även ett måste att plaggen är rätt modemässigt, säger H&M:s designchef Margareta van den Bosch.
Alla plaggen med ekologisk bomull har en särskild etikett för att
kunderna enkelt ska kunna urskilja dem.
H&M:s satsning på ekologisk bomull började på allvar 2004, med
inblandning av ekologisk bomull i ett urval plagg. Syftet var att bidra
till ökad efterfrågan på den ekologiskt odlade bomullen. Sedan dess
har H&M använt sig av allt mer ekologisk bomull och i år uppskattas
mängden till cirka 1 100 ton, vilket kan jämföras med 30 ton 2006.
Bomullen som H&M använder är certifierad av EKO sustainable textile
standard.

TEXT: MARITA GUSTAVSSON

Växtfärgat. Modellen Filippa Berg i en klänning som Johanna Hofring har gjort
av ekologisk lintrikå. Den är växtfärgad och har antika pärlemorknappar.
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I SLUTET AV SEPTEMBER lanserar KappAhl en eko-kollektion som är
designad av Karin Toresson, vinnaren av KappAhl Design Award 2007.
I år bestod första priset av att designa en ekologisk bomullskollektion för KappAhl.
Kollektionen består av överdelar, klänningar samt leggings och
kom-mer att finnas i ett urval av KappAhls butiker. Plaggen är i 100
procent ekologiskt odlad bomull.
2005 var 16 procent (cirka 7 miljoner plagg) av KappAhls kollek-

Miljöcertifierad odling

FAKTA – ekologiska kläder
I I I Ungefär hälften av kläderna som säljs i Sverige tillverkas främst i Kina, Indien,Thailand, Sydkorea, Indonesien och Bangladesh.
I Sverige förbrukas 250 000 ton textilier per år – mer än 25 kg per person.
När man odlar ekologiskt undviker man konstgödsel, istället används naturgödsel. I
ekologiska odlingar fokuserar man på den naturliga balansen i naturen och använder kunskapen om vilka insekter som äter vilka. Odlarna ser till att odlingarna drar till sig naturliga
fiender till skadeinsekterna genom att plantera häckar som skydd runt fälten. Genom täta
observationsrundor och hormonfällor behåller man kontrollen.
Dessutom bekämpar man utbrott av skadliga insekter manuellt innan de spridit sig.
Behandling som normalt görs med kemikalier görs på ett miljöanpassat sätt. Slutligen
sköts ogräsbekämpningen mekaniskt och manuellt.
I ekologiskt certifierad framställning tar man ett socialt ansvar. Det innebär bland annat att man arbetar för att människorna som arbetar i textil-framställning – från odling till
färdig produkt – ska ha drägliga arbetstider och dräglig arbetsmiljö.
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Gröna Draken
frågar butikerna
om ekologiskt

Allt hänger ihop och
ingenting försvinner.
Det är eviga sanningar
som vi gång på gång
glömmer bort, men som
förr eller senare gör sig
påminda.
För mycket penicillin
hos familjeläkaren kan
ge resistenta bakterier
med sjukhusvistelse
som följd. Mediciner
vi stoppar i oss hamnar
orenade i sjön, eftersom
reningverken inte är
anpassade för att ta
hand om läkemedelsrester.
I LLUSTRATION E R : LEYLA ATAK

vinnocentrum är kommunens mottagning för kvinnor som varit utsatta för
våld i nära relationer och
för hedersrelaterat våld. Det
har varit igång sedan november och Jurgita är en av fem kvinnor som
arbetar här. Hon känner att hon har hamnat helt rätt. Kvinnors och barns rättigheter
har alltid engagerat henne.
Hon kom till Sverige från Litauen för nio
år sedan. Kärleken förde henne hit sedan
hon träffat en svensk kille i Litauen.
– Vi är inte tillsammans längre, men jag
har tagit beslutet att stanna här, berättar hon.
Nu har jag två hem – ett här i Västerås och
ett i Litauen.
Jurgitas mamma och systrar bor i Litauen
och hon besöker dem ganska ofta.

K

Inga gränsvärden för läkemedel
vid reningsverket i Västerås
Även om vi är duktiga och lämnar
oanvända mediciner till apoteket,
så hamnar ändå en hel del av dem
i avloppsvattnet. Vad innebär det
på sikt?

brukande ämnen men inte läkemedelsrester,
säger processingenjör Lars-Håkan Forsberg.
– Visst diskuteras det i branschen. Alla vet
om problemet, men det är kostsamt att åtgärda.

rening, som i Västerås, är resultatet lite bättre.
Men vattnet som kommer ut i Västeråsfjärden innehåller ändå en hel del substanser
från läkemedel. Bland annat hormonet östrogen och anti-inflammatoriska medel.

I Stockholm har man nyligen genomfört
Forskarna har hittat mer än 150 läkemedelssubstanser i vatten ute i naturen. Visserligen i små koncentrationer, men man har sett
effekter: östrogen från p-piller kan göra fiskar
mer feminina och värkmedlet diklofenak slår
ut njurar hos fåglar.
Till Kungsängsverket i Västerås kommer
varje dygn avloppsvatten från drygt 110 000
personer i västeråstrakten. Det innebär drygt
50 miljoner liter vatten som renas innan det
släpps ut i Mälaren.
– Det renade vatten vi släpper ut har gränser för halterna av fosfor, kväve och syreför-

försök med olika tekniker som tar bort läkemedelsrester.
– Vi vet inte vilken påverkan läkemedel har
på miljön. Men försöken visar att det går att
få bort dem ur avloppsvattnet, säger Cajsa
Wahlberg, miljökemist.
– Det för naturligtvis med sig kostnader
att bygga ut reningsverken. Jag tycker inte det
är så väldigt stora kostnader, men ytterst är
det en politisk fråga, säger hon.
I vanliga reningsverk fastnar inte läkemedelsresterna i slammet som avsätts, utan det
mesta rinner rakt igenom. I verk med kväve-

Nu pågår ett forskningsprojekt där reningsverket i Västerås är inblandat. Forskare vid
Örebro universitet undersöker om det renade
vattnet innehåller ämnen som kan påverka
immunförsvaret eller som kan förändra djurs
könsegenskaper.
– Tidigare har vi undersökt sjövatten, nu
tittar vi på avloppsvatten. Västerås är intressant därför att intaget av dricksvatten sker i
samma fjärd som avloppsvattnet släpps ut i,
säger professor Per-Erik Olsson, som är projektledare.
TEXT OCH FOTO : AN DE R S JÄG E B E RG

Nu är Jurgita också ordförande i Rädda

Renat vatten. Lars-Håkan Forsberg,
processingenjör vid Kungsängsverket i
Västerås, vid den ränna där det renade
vattnet lämnar reningsverket.

Hälsa och miljö. I ett reportage som sträckte sig över två uppslag skrev Gröna Draken om de miljö- och hälsoproblem
som är förenade med en ökad användning av läkemedel.

Barnens lokalförening i Surahammar och
vice ordförande i Västmanlandsdistriktet.
Hon har besökt barnhem i sitt hemland och
genom sitt engagemang i svenska Rädda
Barnen fått möjlighet att bidra med stöd till
fyra dagcentra som har fritidsverksamhet
för utsatta barn.
– Jag tänker mycket på de där barnen och
jämför med hur det ser ut här. Barndomen
är ju så avgörande för resten av livet.

Jurgita minns sitt hemland före och efter
Sovjetunionens fall. Hon var 15 år när friheten från Sovjet kom. Och med den följde
både bra och dåliga saker, tycker hon.
– Vi visste ingenting om droger, prostitution och sådant, när jag var liten. Men
sedan var det många flickor som hamnade i
prostitution. Under en period var Litauen
det största ursprungslandet för trafficking.
Nu ligger det, enligt FN, på femte plats i
Europa.

När Jurgita utbildade sig till beteendevetare i Västerås skrev hon sin C-uppsats
om trafficking. Den var en kartläggning av
hur åklagarmyndigheten, polisen, socialtjänst och frivilligorganisationer arbetar
med dessa frågor.
”Rescue Sisters” var ett projekt förra året
för att påverka sexistiska attityder. Det var
ett samarbete mellan Stiftelsen Mälardalens
Kvinnolobby och Tjejlobby, Västerås Folkhögskola och Svensk-Litauiska föreningen
Mälardalen. I samarbetet ingick också Marta
centrum i Riga, Lettland och Kaunas Women´s Society i Litauen. Jurgita var projektledare och hon var ofta ute och pratade
på skolor.
– Attityder och synen på prostitution och
sexualitet är viktigt att prata med ungdomar om. Till exempel om det är ok att porr-

surfa. Det är ju sådant som möjliggör prostitution och sexhandel, säger hon.

Det hon framför allt vill förmedla till
barn och unga är att bakom varje siffra,
varje händelse, finns en människa.
– Det är viktigt att tänka att detta kunde
ha hänt mig, om jag fötts under lite andra
omständigheter. Ibland har jag frågat mig
varför jag tycker det är så viktigt att jobba
med dessa frågor. Jag tror att det kanske är
för att jag har en känsla av att jag kunde
varit en av dem.
Det nyinrättade Kvinnocentrum visar att
behovet av stöd till utsatta kvinnor och
barn är stort också här, menar Jurgita.
– Vi kan hjälpa till i akuta situationer, med
skyddat boende och stödsamtal. Vi lyssnar,
utan att ifrågasätta eller misstro. Vi har tystnadsplikt och vi dokumenterar ingenting.
Trots allt svårt Jurgita konfronteras med i
arbetet är det känslan av glädje och stolthet
som dominerar när hon går hem på kvällarna.
– Det är klart att jag kan vara orolig för
någon som jag haft samtal med. Men det är
lätt att överföra en oro till henne och det är
farligt. Jag ska ju stärka henne och förmedla att hon kommer att gå vidare, även om
hon inte tror det själv ännu. Det här jobbet
ger så mycket. Och vi behövs, säger Jurgita.

Bor: I lägenhet i Västerås.
Familj: Mamma och två systrar i
Litauen.

Fritid: Umgås med en stor vänkrets.
Tycker om att laga mat och bjuda vänner, gå på konsert och bio, resa till
varma, soliga länder som Italien och
Grekland.
Senast sett på bio: La vie en
rose – Berättelsen om Edith Piaf.
Senast lästa bok: Nattmaran –
en misshandlad kvinnas dagbok, av
Maria Dahlén.
Betyder mycket: Vänner – ett
nyårslöfte att tillbringa mer tid med
dem.
TEXT : YVON N E B USK
FOTO : KI M LI LL

Profilen. I varje nummer av
Gröna Draken porträtteras
engagerade människor.

Vad tycker våra läsare om Gröna Draken? Läs mer på nästa sida

GRÖNA DRAKEN: tel 0220-395 90 • epost gd@fa21.se • webb www.fa21.se

GRÖNA DRAKENS LÄSARE
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HÅLLBART

och blandat

Har du tips och idéer till Hållbart och blandat?
Ring 0220-395 90 eller mejla till gd@fa21.se

FOTO : ROI N E MAG N USSON

Skogens konung fick pris
Skogens Konung i Skinnskatteberg får Grand Travel
Awards Ekoturismpris 2009.
Det är Svenska Ekoturismföreningen som för tolfte året
tillsammans med branschtidningen Travel News delar ut
priset till den arrangör som
bäst levandegör svensk eko-

turism. Årets pristagare premieras dessutom med ett bidrag
på 10 000 kronor från Sveaskog.
– Det var ekoturismens idéer
som inspirerade mig att starta
Skogens Konung och börja
driva Sveriges mest primitiva
vandrarhem Kolarbyn, säger

Marcus Eldh, som driver verksamheten tillsammans med
sambon Jenny och brodern
David Eldh.
Skogens Konung och vandrarhemmet Kolarbyn startade
för fem år sedan. Älgsafaris och
vargvandringar utgör ryggraden i företaget.

Glatt besked. Torsk från Barents hav kan ätas med gott
samvete enligt Världsnaturfonden WWF.

Ät efter säsong

Mängden lekmogen torsk i Barents hav är nu större än den

Det är nyttigt att äta efter
vad årstiden erbjuder,
både för plånboken och
miljön. Nu under vintersäsongen finns exempelvis svenskodlade morötter, kålrötter, pepparrot,
palsternackor och lök att
tillreda till de mest ljuvliga
rätter. För att inte tala om
potatis.
Rotsakerna är inte bara
goda, utan innehåller massor av fibrer, vitaminer och
mineraler som vi behöver
så väl.

varit på flera årtionden och både fiskeuttaget och bestånden anses vara hållbara. Men än är det långt kvar innan det är grönt
ljus för torsk från alla vatten.
Siffrorna från Internationella Havsforskningsrådet visar att det
illegala fisket av torsk i Barents hav har minskat från 166 000 ton
år 2005 till 40 000 ton 2007.
– Vårt arbete med att stoppa illegalt fiske har burit frukt, säger
Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.
Konsumenterna kan med gott samvete välja torsk från Barents
hav. WWF uppmanar dock alla att vara på sin vakt, kräva full
spårbarhet och garanti för att torsken är lagligt fångad. WWF
understryker att det idag bara är torsk från Barents hav som kan
anses vara bra förvaltad.

Handla REKO i länet

I Förbundet Agenda 21 ska under våren
ta fram en guide för rättvis handel i Västmanland. Med stöd från Konsumentverket drivs ett projekt för att informera
om rättvis handel och ekologiska varor.
Även en utbildningssatsning mot
kommunerna, med hopp om att de ska
ta ett större ansvar för schysta varor i
sin upphandling, ingår.
Den 9 maj på "World Fair Trade Day"
kommer guiden att lanseras och därefter spridas till butiker, bibliotek och
kommunkontor i hela länet.
Kontakta gärna kansliet på telefon
0220-395 95 om du vet någon som bör
finnas med i guiden.

I Förbundet Agenda 21:s hemsida har
blivit skolmogen. Lagom till Ungdomstinget lanserades en ny underavdelning
som vänder sig till elever och lärare i
skolan. Här finner du ett 1X2-test om
vardagskemikalier, tips för lärare och
en särskild sida för Ungdomstinget
som i år genomfördes den 12 februari.
Gå in på www.fa21.se och klicka på
Skolwebb i högerspalten.

Ekologiska fröer

Grodvandring

Nu börjar dagsljuset

När det är
rätt tid på
våren och
kvällsmörkret har fallit
vandrar grodorna från sitt
vinteride till dammarna.
Det är fascinerande att
se deras kärleksfulla lek.
Vill du vara med och titta
någon kväll på Djäkneberget i Västerås? Ring
Naturskyddsföreningens
telefonsvarare på nummer
021-41 90 42, så får du
veta när det är dags.

bli så starkt att det snart
går bra att så de första
fröerna. Välj gärna bland
kryddfröer som basilika
eller kanske timjan. Så i
kartonger eller i små
krukor och ställ dem i
ett minidrivhus eller med
en plastpåse över så att
fröna börjar gro.
Senare i vår är det dags Egen skörd. Tomater som du
att så frön till blommor
driver upp på egen hand smakar
och grönsaker som beextra gott.
höver förkultiveras inomhus eller i växthus. Odla ekologiskt och upptäck hur många ekologiska fröer det finns att välja bland.
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Kungen av skogen. Älgsafaris och vargvandringar arrangeras i Västmanland.

Grönt för torsk
från Barents hav
FOTO : E R LI NG SVE NSE N / WWF - CANON

Rättvisa kryddor
Nu går det att hitta Rättvisemärkta kryddor även i
Sverige. Det är företaget
Santa Maria som lanserar
fem olika varianter.
Kryddorna är även ekologiskt odlade och säljs i
påsar. De finns i många
olika matvarubutiker.

LÄSTIPS
CAMINO

VEM FAN
BRYR SIG?

Livsstilsmagasin för
en hållbar konsumtion. Ekorekomode,
ansvarsfullt resande,
energismart teknik,
framtidsvänlig design
och kultur är exempel
på teman.

www.nannymaja.se

MAT &
KLIMAT

En liten praktisk bok
skriven av Nanny-Maja
Anderback som vill
inspirera till eftertanke
och handling. Boken
handlar om fattigdom,
kärlek, hänsynslöshet
och hållbarhet.

Mat & klimat förklarar
hur vi kan välja att
äta, handla och odla
på ett sätt som är
bättre för miljön och
minskar vår påverkan
på klimatet.

www.medstromsbokforlag.se

www.caminomagasin.se

Hållbart och blandat. En sida där
stort och smått blandas; lästips,
nyheter och råd om vad läsaren själv kan göra i vardagen.

I en attitydundersökning som genomförts vart femte år har det
funnits med frågor om Gröna Draken. Den senaste gjordes
2007 och besvarades av cirka 2 700 personer.
120 000 läsare

Av de som svarat på enkäten uppger cirka 41 procent att de läser delar av Gröna Draken och
drygt 6 procent att de läser nästan allt. Omräknat till den totala folkmängden i Gröna Drakens
spridningsområde innebär det att cirka 16 000 personer läser nästan allt och cirka 105 000
personer läser delar av tidningen. Totalt innebär det drygt 120 000 läsare. Läsarna finns i alla
åldersgrupper, med en tonvikt på medelålders kvinnor. 35 procent i åldern 18-35 uppger att de
läser Gröna Draken, medan motsvarande siffra i åldrarna 56 och uppåt är 60 procent.

Höga siffror

Med tanke på att Gröna Draken delas ut som samhällsinformation till alla hushåll och distribueras tillsammans med reklam är antalet läsare mycket högt.

Ett sätt att nå de särskilt intresserade
Hela detta uppslag är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län

ANNONS

Vi behöver alla hjälpas åt
Det långsiktiga målet för
energiområdet i länet är
att Västmanland skall vara
ett föregångslän när det
gäller minskning av resursoch energiförbrukning samt
utsläpp av klimatgaser.
Före år 2050 skall länets
energiförbrukning och utsläpp av klimatgaser ha
närmat sig en nivå som
motsvarar den ekologiska
andelen i ett globalt perspektiv.
Västmanland skall bidra
till en rättvis fördelning av
världens resurser och förebygga negativa konsekvenser av utsläpp av klimatgaser.

Ingemar Skogö, landshövding i Västmanlands län

Tröttnade på höga elräkningar
Efter en kall vinter med
höga elräkningar är det
många som vill byta ut
elelementen mot någon
annan energikälla.
Frågan är bara till vad.
Fjärrvärme, pelletspanna
och bergvärme är alternativ som det går att få statliga bidrag till.

(Målsättning för RUP, det regionala
utvecklingsprogrammet för Västmanland)

Klimat och energi
Länsstyrelsens klimat- och
energistrategi finns att
ladda ner från Länsstyrelsens hemsida. Strategin
innehåller bakgrundsfakta
och åtgärdsförslag.

men än viktigare är att samhället genom politiska och
ekonomiska beslut förändrar strukturen och underlättar för en effektivare energianvändning. Den offentliga
sektorn i form av myndigheter, landsting och kommuner bör vara ett föredöme i dessa sammanhang.
Länsstyrelsens roll är att bidra med kunskap och
strategisk planering på den regionala nivån och fungera
som en katalysator för nödvändiga förändringar. Vi
vill med dessa annonssidor visa på möjligheter och några
exempel på vad som händer i länet.

N

är elräkningarna bara ökade kände Hasse Elofson
och Ann-Louise Isaksen
i Strömsholm att de var
tvungna att göra något.
De är en stor familj och har valt att
bosätta sig i ett rymligt hus. En villa
på 180 kvadratmeter, byggd 1974.
Eftersom både uppvärmningen
och varmvattnet kom från direktverkande el har elräkningarna grävt
allt djupare hål i hushållskassan.
Första åtgärden var en luftvärmepump, berättar Hasse Elofson.

Kontakt
Lennart Granath,
021-19 50 21
Jan van der Horst,
021-19 50 41

– I början gick elförbrukningen
ner, så vi tjänade fler hundra kronor
i månaden. Men sen tappade den
effekt och blev sämre och sämre.

Flera olika alternativ
Efter att ha hört sig för med den
kommunala energirådgivaren och
olika företag bestämde sig Hasse
Elofson och Ann-Louise Isaksen för
att satsa på bergvärme. De hade
gärna installerat fjärrvärme, men det
finns inte framdraget i området. Och
pellets kräver utrymme för pannrum och bränsle, som de inte har.
– Vi valde bergvärme för att det
kändes enkelt och inte kräver en
massa arbete, säger Hasse Elofson.
Det har inte ens gått ett år sedan
bergvärmen installerades, så än är
det för tidigt att dra alltför långtgående slutsatser. Anläggningen består
av varmvattenberedare och en pump
som båda ryms i tvättstugan.
Bortsett från lite injusteringar i
början har det inte varit några som
helst driftproblem.
I trädgården har gräsmattan inte

hämtat sig helt från borrningen ner
till 146 meter. Och inomhus återstår lite målningsarbeten för att dölja
vattenrören, som förbinder de sammanlagt 20 elementen i hela huset.
Annars är spåren efter installationsarbetet också borta.

– Men vi har redan sett att elförbrukningen minskat kraftigt, säger
Ann-Louise Isaksen och visar jämförande staplar på energibolagets
hemsida. Dessutom är det ju en investering som höjer husets värde.

Lägre elförbrukning

Förutom lägre elkostnad har bergvärmen medfört en bättre inomhusmiljö.
– Tidigare år frös vi ibland under
vintern, säger Hasse Elofson. Men
nu har vi en skön och jämn värme i
hela huset.

Bättre inomhusmiljö
Eftersom huset är stort och elementen många blev det en relativt hög
investeringskostnad. När det statliga
energistödet och ROT-avdraget är
frånräknat handlar det om ungefär
200 000 kr.

Stöd för konvertering från direktverkande el

Läs mer på
WEBBEN
Länsstyrelsen har på sin
hemsida samlat information om energi- och klimatarbetet i länet. Klicka
på Miljömål under Ämnesområden på startsidan.

Eftersom Gröna Draken har en stor grupp av trogna läsare som är särskilt intresserade av
miljö- och hållbarhetsfrågor nås denna viktiga grupp på ett bra sätt genom Gröna Draken.
De är svåra att selektera på andra sätt.

Samhällsinformation till alla

Både myndigheter och andra har ofta ett krav på sig att nå alla medborgare med information.
Genom annonser och bilagor i Gröna Draken nås alla hushåll. De lokala morgontidningarna
når en betydligt mindre del, eftersom många inte har någon prenumererad tidning.

Hur mycket sparas?
En bergvärmepump kan spara in
50-70 procent av elförbrukningen
jämfört med direktverkande el.
Det visar tester som Energimyndigheten gjort. Läs mer på:
www.energimyndigheten.se
(klicka på Hushåll/Tester)

FOTO : K JELL GUSTAVSSON

Produktion

?

STÖD KAN LÄMNAS till konvertering från direktverkande elvärme till
ett vattenburet värmesystem, under förutsättning att värmekällan är
fjärrvärme, pelletspanna eller berg-, sjö eller jordvärmepump.
STÖDET ÄR 30 PROCENT, högst 30 000 kr av material- och arbetskostnad för ett vattenburet värmesystem, värmeväxlare samt skorsten.
OM DU HAR FÅTT konverteringsstöd till både material- och arbetskostnader så har du inte rätt till ROT-avdrag.
STÖDET UPPHÖR årsskiftet 2010/2011. Du måste både ha ansökt om stöd
hos Länsstyrelsen och slutfört åtgärderna senast 31 december 2010.
MER INFORMATION: Bo Bertilsson, tel 021-19 52 86

www.lansstyrelsen.se/
vastmanland

Layout och texter
Journalistgruppen Media 21
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”När många människor tar många små steg på
många platser då förändras världen.”
Detta kinesiska ordspråk kan illustrera betydelsen av
att vi alla hjälps åt att dra vårt strå till stacken för en
förändrad och effektivare användning av energi, för
att minska vår påverkan på klimatet.
Den bästa energin är den som vi inte använder och
möjligheterna till energieffektivisering är stora både i
hemmen, offentliga byggnader och i industrin.
Vad du som enskild person gör har stor betydelse,

Energieffektiva
Västmanland

Kalkylen håller. Bergvärmen har
medfört en kraftig minskning av
elförbrukningen, konstaterar AnnLouise Isaksen och Hasse Elofson.

Annonser. Merparten av sidorna
i Gröna Draken utgörs av redaktionellt material. Men annonser är också mycket viktiga. Här en energiannons från
Länsstyrelsen.

Klimat & Miljö
V Ä S T E R Å S S TA D I N F O R M E R A R
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LÄSARENKÄTER
Gröna Draken gör regelbundet läsarenkäter för att ta reda på
vad våra läsare tycker om tidningen. Den senaste gjordes under
2009. Här är en del av resultatet:
Vilka svarade på enkäten?

Cirka 130 personer svarade. Hälften bor i Västerås och övriga i andra delar av Västmanlands
län eller i Heby kommun. En majoritet är kvinnor.

Läsvanor

De som har svarat läser varje eller nästan varje nummer av Gröna Draken och merparten av
innehållet i respektive nummer.

Nya kunskaper och aktiva insatser
Naturen en läkande kraft. Det är väl känt att natur- och kulturmiljöer påverkar oss människor på ett positivt sätt. Därför är det viktigt att slå

vakt om den tätortsnära naturen, som ofta rymmer en förvånande stor mångfald av växter och djur.

Naturen in på knuten
VÄSTERÅS STAD HAR MÅNGA ANSIKTEN. I norr
tittar Bergslagens skogar ner, och i söder hägrar de stora vida vyerna över Mälarens öar. Däremellan bjuder landskapet på mångfald – både
i stort som smått. Det är alltid nära till levande
natur- och kulturmiljöer i Västerås.
För att garantera att även kommande generationer ska få uppleva dessa rika skatter har ett

förslag till handlingsplan med ledorden värna,
vårda och visa arbetats fram inom Västerås stad.
Stadsbiologen Liv Lötberg (th) är en av dem
som ska se till att planen blir verklighet. Följ
med henne till en av de stadsdelsnära skogar,
som betyder så mycket för både människor
och miljö.
sid 2-3

Foto: Pernilla Wester (stora bilden)
och Liv Lötberg (Anunds hög/pärlgräsfjäril)

Läs även om...
Kulturreservatet Gäddeholms
herrgård, sid 2
Besök i skyddad natur, sid 3
Miljömål, sid 3
Naturum i Västerås, sid 4
Prisade jägare, sid 4

Mer information
På Västerås stads webbplats
finns information om stadens
miljö- och klimatarbete.

www.vasteras.se

Västeråsbarometern
Ett verktyg för att ta tempen på hur Västerås mår, sid 4

(Klicka på Om Västerås och
därefter på Miljö- och folkhälsoarbete.)
Du är också välkommen
att ringa Sune Waardahl på
telefon 021-39 28 25.

Bilagor. Medlemsorganisationer
i Förbundet Agenda 21 har
möjlighet att ha egna bilagor
i Gröna Draken. Något som
bland andra Västerås stad har
utnyttjat.

Nästan alla svarar att Gröna Draken mycket ofta eller ganska ofta har gett nya kunskaper.
Nästan lika många uppger att de har blivit stimulerade att göra en aktiv insats.

Önskemål om ämnesval

Det här vill läsarna läsa mer om (antal som svarat inom parentes): Mat (60), Djur och natur
(59), Hälsa (59), Energi och klimat (44), Kompostering och återvinning (44), Motion (38),
Kemikalier (31), Globala frågor (28), Sociala frågor (21), Ekonomiska frågor (20), Barn och
ungdomar (13), Demokrati (7).

Typ av artiklar

När det gäller vilken typ av artiklar läsarna föredrar, fördelar sig svaren så här (antal som
svarat inom parentes): Praktiska tips (96), Artiklar från kommunerna (62), Fakta om naturvetenskap och teknik (59), Internationella frågor (24), Personporträtt (18), Debattartiklar (15).

