
Nu syns det att Falkenberg ställer om
det kommer Lysmaskoten med sin 
gröna husvagn att se till!

Kommunrådet Ingemar Johansson möter lysmaskoten 
Dansgruppen Street Fusion uppträder
Energirådgivaren finns på plats för att svara på frågor
FEAB informerar om sol, vind och vatten
FaBo berättar om bättre boende
Trubadurerna Per Willstedt & Andreas Lind spelar

Detta är Greenhouse Falkenberg

Vi vill att Falkenberg ska gå i täten för en hållbar utveckling. Därför har vi  samlat en 
stor del av verksamheten för hållbar utveckling i kampanjen Greenhouse Falkenberg. 
Greenhouse Falkenberg är en kampanj som sprider kunskap och information om hur 
både enskilda och företag i Falkenberg kan minska sin energianvändning och ersätta 
fossila bränslen med förnybar energi. På så vis minskas den negativa klimatpåverkan 
som energianvändningen är den största orsaken till.

I Falkenberg är vi stolta över att redan ha kommit en bra bit på vägen i den 
omställning som är framtiden. Vi ser positivt på Falkenbergs möjligheter till att gå 
vidare i en hållbar riktning och vi kommer inte att sitta och vänta och se vad som 
händer. Det går inte att göra allt på en gång. För att utvecklingen ska hålla i längden 
handlar vi stegvis. Fjärrvärmen byggs ut, nya bostadshus byggs så, att minimalt med 
värme behöver tillföras, nya kommunala byggnader förses med solvärme, är bara 
några exempel. 

Vår förhoppning är att även du som kommuninvånare ska känna stolthet över och 
vilja ta del i den positiva och nödvändiga förändring som pågår. Det finns många bra 
och enkla sätt att minska energianvändningen utan att för den sakens skull behöva 
ändra livsstil.
Både stora och små åtgärder behövs, alla kan vara med och göra skillnad.

Vi vet att Falkenberg kan göra skillnad.

Lördagen den 4 juni kl 11.00 på Rörbäckstorget, startar 
Green House Falkenberg, en kampanj om 
energieffektivisering och klimatförändring 


