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Fossiloberoende fordonsflotta 2030 i fjorton kommuner i Fyrbodal

– kommunalråden undertecknar budkavle
Som första region i Sverige kliver de fjorton kommunerna i Fyrbodal fram och möter
regeringens strategi om fossiloberoende 2030. Det gör man genom att skriva under en
budkavle om att succesivt byta ut fordon som drivs av fossil bensin eller diesel i
kommunens fordonsflotta mot fossilfria alternativ som el‐ och biogas.
Undertecknandet görs av kommunalrådet i respektive kommun under en turné med
budskapet El eller biogas – Ja tack.
Turné med fjorton stopp
Budkavleturnén, som består av en elbil och två biogasbilar, stannar på torget eller
motsvarande i varje kommun där kommunalrådet undertecknar. Vissa kommuner passar på
att i samband med detta ha egna arrangemang och presentera sina planer inom miljö‐ och
klimatområdet. Första kommun är Trollhättan den 19 maj. Se nedan för turnéplan.
‐

Genom att agera med gemensam vilja och beslutsamhet kan vi göra skillnad. Kort
och gott handlar det om att säga ja till att våra barn ska andas frisk luft även i
framtiden. Att gå från fordon som går på bensin och diesel till fossilfria alternativ är
det enda som håller på lång sikt. För att det ska bli möjligt krävs gemensamma
satsningar på både nationell, regional och lokal nivå. Vi kommunalråd i Fyrbodals
kommuner visar genom undertecknandet av budkavlen att vi menar allvar med det
här. Det säger Martin Carling, kommunalråd i Dals Eds kommun och ordförande i
Fyrbodal kommunalförbunds satsning på Affärsdriven miljöutveckling.

Budskapet i budkavlen handlar även om satsningar på kollektivtrafik och strategier för att
påverka människors möjligheter att bland annat jobba på distans.
Initiativet kommer från Fyrbodals fjorton kommuner via Fyrbodals kommunalförbund,
tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland och regionerna Østfold och Follo i Norge
genom projekt Infragreen.
En motsvarande budkavle undertecknas på den norska sidan.

Vid finalen den 16 juni möts turnéerna från Sverige och Norge fysiskt på Svinesundsbron och
utropar Östfold/Fyrbodal till världens främsta El‐ och biogasunion.
Budkavlarna transporteras senare under sommaren till ansvarig minister i Stockholm
respektive Oslo.
Bilarna i turnén på den svenska sidan är. Elbil: Volkswagen e‐up. Biogas: Volkswagen Golf TGI
BlueMotion samt Ford C‐MAX där konverteringen till biogas, CNG, är gjord av
trollhätteföretaget BRC.
Mer information: www.fossiloberoende2030.se
Kontaktpersoner:

Martin Carling, kommunalråd Dals‐Ed, 0534 19003
Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund, 0522 440868

Turnéplan
19 maj

Trollhättan

Kl 14.15

Entrén Stadshuset

21 maj

Vänersborg

Kl 12.00

Gågatekrysset

22 maj

Mellerud

Kl 09.00

Grinstad Gårdsgas biogasanläggning

23 maj

Åmål

Kl 10.00

Torget

26 maj

Bengtsfors

Kl 16.00

Kommunkontoret

28 maj

Dals‐Ed

Kl 12.00

Torget

03 juni

Färgelanda

Kl 15.00

Torget

04 juni

Uddevalla

Kl 13.00

Stadshuset

09 juni

Orust

Kl 11.00

Hamntorget, Henån

09 juni

Lysekil

Kl 15.00

Kungstorget

11 juni

Munkedal

Kl 11.00

Centrumtorget

12 juni

Sotenäs

Kl 11.30

Hagaberg, (f.d. Abbas kontor) i Kungshamn

12 juni

Tanum

Kl 15.00

Kommunhuset

13 juni

Strömstad

Kl 13.30

EkoParken

