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Vdrldsberomda
Robertsfors

TExr KARINucenl0r

Robertsfors
dr denlilla kommunvid kustenouanfiir Umei,som'drndrldsbertimd
ftir sitt ekologiska
arbete.Menfiir fyrair sedanvarRobertsfors
dnnu
ingenekokommulr.
Kommunen
varfaktisktintealls
erfarenvadgdllerekologiskt
tdnkande.
Si pliitsligt
"Det
hdndedet.Robertsfors
blev
hillbaraRobertsfors"ochplacerade
sig pi vdrldskartan.
Hur btirjade det hela? Jo, under
nigra er framstillde kommunen
en uwecklingsplan i enlighet med
ekokommunkonceptet.
Budskapet
spredsi hela Robertsfors.En niondel
av alla invinare i kommunen fick en
heldag*kurs i ekologi - man samlades i bygdegirdar, information gick
till enskilda ftiretag och studiecirklar
htills.
Irlfinkandet kring en ekologisk modell ftir Robertsforsskapadeen stolt
samstdmmighetmellan kommunens
olika partier, en tydlig oomwistlig riktning. Och nog har de skal
atr vara stolta. Varlden <iver finns
ekokommuner inspirerade av den
svenskamodellen. och allt som oftast
bestlkerrepresentanterfrin dem just
Robertsforsftir att lara sig mer. Gunnar Brundin, systemsamordnarepi
Robertsforskommun, berdttar:
- Amerikaner och japaner kommer hit till Robertsforsmed jimna
mellanrum. Stiindigt kommer faktiskt gdsterfrin en ling rad liinder.Jag
tror att de tycker att det ir intressant
'
att kommunerna rent allmdnt har en
si stark stallning i Sverige.De flr se
har vad en kommun kan istadkomma
till exempelbara genom den svenska
kommunda beskamningsrdttenoch
planeringsansvaret.
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a f6geltorn:Ett handikappanpassat
f6geltornvid den fina ffuel:

Frdnett amerikansktbesoki Sike6
heterden)
ddr ekobyn(M6-Bra-byn
ska ligga.Tillvdnsterst6r "presidenten" i Sike6i mittenen amerikansk
besokareoch till hogerfone projekt-Torledareni H6llbaraRobertsfors
bjornLahti.

Robertsfors har varit eko-kommun sedan 2004. I dag ir visionen
att man 2020 huvudsakligenskavara
oberoendeav fossilabrinslen, att ha
slutit kretsloppet av ndringsdmnen,
att ha tikat sitt invinarantal frin
7000 till 10 000. Samtatt bli Sveriges
besta kommun. Bygget av en ekoby
vid havetplanerasoplai, och pibtirjas
I
ftirhoppningsvis i sbmm"r.

Effektlvmlfi
gavresulta
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Huddinge
kommunharett av landebal st6rrt
vinarantal,vilketfiirstis innebirbekymmet
n
iivergtidning
avvattnen.
Trotsdetharkommu
mycketframgingsrihlyckatsminskaproblem
Huddinge kommun blev en
av de ftirsta ekokommunerna
i Sverige i bdr.ian pi 9O-talet.
Och miljoarbetet har visat fantastiska resultat. Sedan dess har
arbetet med vattenitgdrder som
att iterstdlla vitmarker och vattenregleringsanl4gningar
pigitt. Overgiidningen har, som i
de festa tltortsregionet drabbat
Huddinge kommuns dagvatten
och enskilda avlopp. Thck vare
dagvattenanliiggningar i igenvdxta sjtiar och att ha byggt ut
det kommunala va-ndtet. har
kommunen fitt bukr med aiver-

borde vattenkvaliteten bEvit ,
Istdlletdr det wdrtom ochdctii
li gen j itteroligt, siger Thomal
miljochef pi Huddinge komn

-udduter
Pi iarntlden fir
bosatt sig vid M:ilarcos s
smi.ningom gav dc odsl r
kommunen Huddinge. I deEc
stadsregion:ir fragan om *plc
sjllvklan ocksl angehgcn. Hu
kommun deltar d:irftir flit'ry. ,
i samhellsfenedrgen, dar n
och hillbarhetsperspeltivct O
grdnsernaftir ny bebyggelse.
- Kommunen vdxer hela

