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Falkenberg får 30 miljoner av EU under
de fem år projektet pågår. Pengarna ska
bland annat  användas till att bygga demon-
strationsanläggningar och sprida kunskap om
bättre energianvändning och förnybar energi.

Falkenberg på energikartan
Concerto går ut på att ett antal städer i

samarbete ska bli riktigt goda exempel för
energianvändning. Att Falkenberg kom med
hänger delvis samman med att kommunen
redan profilerat sig som energikommun. 

- Det här betyder att Falkenberg blir ännu
mer känt som energikommun, både i Sverige
och utomlands, säger Rolf Landholm, kom-
munchef i Falkenberg. 

Europakontakt 
Falkenberg kan räkna med många besöka-

re som vill titta på energilösningar framöver.
Inte minst blir det kontakt med de andra
medlemmarna i Energy in Minds. Bland
dem finns staden Neckarsulm (Audi´s hem-
stad) som ligger i södra Tyskland, har 27.000
invånare och är känd som främsta sol- och
energistad i Tyskland. Energiregionen Weiz-
Gleisdorf i Österrike, består av två mindre
städer och sexton samhällen som samarbetar
i energifrågor. Staden Zlin (hemstaden för
Bataskor) ligger i Tjeckien och har 76.000
invånare, och har ambitioner att bli ett
ledande exempel bland EU’s nya medlem-
mar. Dessutom deltar också i mindre omfatt-
ning den italienska staden Torino i Italien
och Gornji i Slovenien. 

Energisnåla lägenheter
Falkenbergs Bostads AB har flera ideer för

projektet. Dels ska man i femhundra lägen-
heter, när man byter kyl och frys, välja de

energisnålaste som finns på marknaden. Och
dels ska man mäta förbrukningen i 500
lägenheter vad gäller värme, vatten och varm-
vatten. Dessutom byggs ett nytt bostadsom-
råde med bästa möjliga teknik ur ett energi-
perspektiv, bland annat 150 kvm solfångare.

- Det är inte helt enkelt rent tekniskt att
installera individuell mätning och vi är glada
att vi får lite ekonomisk hjälp att genomföra
detta, säger VD Lars Anebreid. 

Sol, vind och vatten
Jan-Åke Jacobson, VD på Falkenberg

Energi tycker Energy in Minds är spännande.
- Vi har deltagit i ansökningar till EU-

projekt tidigare, men aldrig kommit så här
långt. Det är jätteroligt. Falkenberg Energi
har bland annat föreslagit att bygga närvärme
i Ullared och Vessigebro. En annan tanke är
att utnyttja teknik för att utvinna värme ur
avloppsvatten. 

- Det är ingen ny teknik, men vi måste
bygga ihop det med fjärrvärmenätet för att vi
ska kunna utnyttja spillvärmen.
Anläggningen kommer att ligga intill sol-
fångarfältet utmed gamla E6an. Redan idag
har Falkenberg Energi nära ett studiebesök i
veckan med människor som intresserar sig
för vindkraftparken. Och han räknar med att
studiebesöken blir fler i och med projektet. 

- Själv är jag lite nyfiken på att åka på stu-
diebesök till Neckarsulm för att titta på deras
solenergiteknik, säger han. 

Falkenbergs kommun blir modellstad för energilösningar. I
konkurrens med 150 europeiska kommuner har Falkenberg
blivit utvald att vara med i ett EU-projekt som kallas Concerto.
29 andra städer är också med i de sammanlagt 9 projekten.

Tar täten i Europas
energiliga

Pengar till natur & hälsa
Regeringen satsar 300 miljoner på lokala

och kommunala naturvårdsprojekt under 3 år.
För Hallands räkning finns 1,7 miljoner

för år 2004. De två nästföljande åren blir det
ca: 2 miljoner om året. Men årets ansökan
brådskar.

- Det brinner i knutarna om vi ska hinna
behandla årets ansökningar, säger kommun-
ekolog Ingemar Alenäs. Vi vill ha in ansök-
ningarna till kommunen senast den 6:e
augusti. 

- Det är kul om Falkenberg kan hålla sig
framme. Hoppas många söker och att vi åter
utmärker oss som miljökommun, säger kom-
munekolog Ingemar Alenäs. 

För mer information: 
Kommunekolog Ingemar Alenäs:
0346/886348
Ekolog Ann-Charlotte Abrahamsson:
0346/886232 
eller www.falkenberg.se och
www.naturvardsverket.se

Under våren har det som förr var
Friskvård Falkenberg bytt namn till Folkhälsa
Falkenberg.

Namnet passar bättre för verksamheten
som annars blandats samman med kostråd-
givning och gympaaktiviteter. Folkhälsa
Falkenberg arbetar i stället med hälsofräm-
jande och förebyggande insatser till samhäl-
let, befolkningsgrupper eller enskilda indivi-
der. Ett sätt är att informera och höja med-
vetenheten om sambanden mellan hälsa och
livsvillkor. Folkhälsa Falkenberg arbetar med
nätverk i bostadsområden och skola samt
Fysisk aktivitet på recept. 

Med beröm godkänt 
Falkenberg får bra kritik i en första analys av
kommunens verksamhet. Kommunen finns
bland de bästa av de som för första gången
utvärderats med Kommunförbundets instru-
ment Kommunkompassen.

Falkenbergs starkaste områden är
”Tydlighet i samspelet mellan politiker och
tjänstemän”, ”Kommunen som samhälls-
byggare” och ”Ledning, decentralisering och
delegering”. 

Men det finns möjlighet till förbättringar. 
I analysen föreslås att kommunen förbättrar
information och klagomålshantering. Dess-
utom får Falkenberg rådet att skapa bättre
system för uppföljning av den löpande verk-
samheten och enskilda projekt. 

Skulptur med företräde
Nu finns den 1 400 kilo tunga skulpturen

”Farled” på plats i rondellen vid Söderbrons
norra fäste. ”Farled” är fem och en halv
meter hög och tre och en halv meter lång.
Skulpturen är gjord av konstnären Åsa
Herrgård. Själv ser hon skulpturen som
aktern på en båt, där själva rodret sitter. Och
lite inspiration har hon hämtat på varvet i
Falkenberg där delarna till skulpturen har
svetsats samman.

- Jag har lagt in lite av gubbarnas arbets-
glädje i skulpturen, inte minst med färgerna.
Jag ville göra någonting lustfyllt. 

Fartkänsla  
Hon har velat förmedla känslan av ett

pågående projekt i skulpturen. 
- Det händer hela tiden något på ett varv.

På samma sätt händer det alltid något i en
rondell. Folk är på väg någonstans. Därför
vill jag att skulpturen ska ha samma känsla.  

Skulpturen invigs officiellt i samband med
att belysningen kommer upp någon gång i
början av hösten. 

Kort & gott från kommunen!

TEXT: Karin Hartmann


