Här i Hylte är vi lyckligt lottade
med vacker natur. Runt husknutarna finns
glittrande sjöar och ett rikt djurliv. Även
framtida generationer ska få njuta av
sköna sommardagar och vita vintrar.
Nu står vi inför ett globalt problem som
hotar att förändra denna idyll. Temperaturer runt om i världen höjs sakta i takt
med att vi släpper ut växthusgaser.
Extrema väderförhållanden förknippas
ofta med dessa klimatförändringar. Torka
för med sig brist på mat och vatten för
många, medan översvämningar drabbar
andra områden hårt. Då klimatzonerna
flyttas norrut och polarisarna smälter blir
livet tufft för till exempel isbjörnen.

Vill Du veta mer?
— Hyltes Energi- och klimatstrategi finns
på kommunkontoret och på
www.hylte.se under länken ”Miljö/
hållbar utveckling”.
— De nationella miljömålen:
www.miljomal.nu
— Hos energirådgivaren kan du få tips
och råd om energianvändning och om
vilken energikälla som är mest effektiv
för dig. Tel. 0345–181 57.
— Information om energideklaration:
www.energideklaration.org
— Hur mycket påverkar du miljön och
klimatet? www.mycarbonfootprint.eu/se
— Besök www.minplanet.se och avge ditt
klimatlöfte!

Vi är alla beroende av ett
välmående ekosystem!
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Du och
jag och
isbjörnen...

... visst har vi något ihop!
Hyltes klimatstrategi
För att kunna bidra till en positiv
utveckling har Hylte kommun
deltagit i projektet ”Klimatcoaching
- stöd till lokalt klimatarbete i små
kommuner”. En klimatstrategi har
arbetats fram.
Den guidar oss klimatsmarta
Hyltebor mot ett hållbart samhälle
och en livsstil som gör att vi kan
hålla ekosystemen i balans.

Vad är växthuseffekt för något?

Vi är redan på god väg!

Växthuseffekten innebär enkelt uttryckt att gaser i atmosfären håller kvar en del av den värme
som utstrålas från jordytan. Vid förbränning av
kol, olja och naturgas frigörs koldioxid, vilket är
en av de viktigaste växthusgaserna. Även metan,
lustgas och freoner bidrar till växthuseffekten.
Då halterna av dessa gaser ökar i atmosfären
hålls mer värme kvar och temperaturen stiger.

Gemensamt har vi i Hylte minskat våra
koldioxidutsläpp med 46% mellan
åren 1995 och 2007. Inte minst har ett
målmedvetet miljöarbete inom våra
industrier bidragit till detta.
Under 2000-talet har vi i Hylte
kommun arbetat för att öka andelen
förnybar energi till uppvärmning av
kommunens lokaler. Andelen lokaler
som värms upp med förnybar energi
har ökat från 27 % till 87 %! Mycket

av detta har blivit möjligt genom att fler hus har
anslutits till tätortens fjärrvärmenät där spillvärme
och biobränsle är energikällan.
Däremot har energianvändningen för transporter
ökat med 36 %. Mest ökar användningen av diesel.

