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PARKER SKA SKÖTAS AV ROBOTAR
Robotgräsklippare och sensorer ska testas i Trädgårdsföreningen 

för att se om de kan bidra till att göra parkskötseln mer miljövänlig 
och effektiv. Projektet, ett samarbete mellan park- och naturförvalt-
ningen, Johanneberg Science Park och företaget Husqvarna, ska pågå 
i tre år och så småningom kommer fler grönytor i staden att ingå. 

– Det är viktigt för oss att få ökad förståelse för hur den nya tekni-
ken kan höja värdet för besökare och hur vi kan bli effektivare i vår 
skötsel, säger Emil Björklund, förvaltningscontroller på park- och 
naturförvaltningen.

Madelaine Doufrix, projektkoordinator vid HSB Living Lab, om att HSB nu installerar 
digitalt utrustade bikupor vid sina forskningsbostäder, där de redan mäter 

mänskliga hyresgästers resursanvändning. Bikuporna ska bland annat samla data 
om bibeståndet, mängden honung, luftfuktighet, lufttryck och temperatur.

”Vi ser fram emot att 
välkomna upp till 80 000 

nya, surrande hyresgäster.”

hand om stora mängder bygg- 
och företagsavfall.

– Det som kommer från byg-
gare, företag och verksamheter, 
är merparten av det vi tar emot. 
Sen har vi i alla våra avtal med 
alla våra kunder möjlighet att 
höja för skatter och avgifter, 
säger Christer Lundgren.

Avfallet kommer från trakten

Avfallet som Renova hanterar 
kommer från Göteborg och 
kranskommunerna, men det 
kommunala bolaget tar även 
hand om sopor från Norge och 
Storbritannien. Den andelen 

har dock krympt avsevärt bara 
de sista åren. Anledningen är, 
menar Christer Lundgren, att de 
istället tar emot större volymer 
från närområdet.

– Avfallet har ökat så mycket 
i Västsverige, inte minst på grund 
av alla infrastrukturprojekt och 
pågående byggprojekt. Det är 
inte kopplat till hushållsavfalls-
mängden. Det är kopplat till 
industriverksamheter, säger han.

Kommer ni att importera 

mindre avfall? 

– I närtid kommer det inte 
påverka någonting, vad som 
händer på sikt är för tidigt att 

veta. Det beror på hur hela 
marknaden förändras, om den 
gör det. Jag tror inte att den 
gör det, jag tror att detta blir en 
kostnadsökning som förs över 
till kommuner och företag helt 
enkelt, säger Christer Lundgren.

Kommer skatten att minska 

utsläppen av växthusgaser från 

er anläggning?

– Nej. Därför att restavfallet be-
höver förbrännas och andelen fos-
silt material i restavfallet påverkas 
inte av en skatt.

 inte utsläpp
   ny skatt på sopförbränning

Skolan ska ligga i någon av 

förorterna och vara öppen 

även på kvällar och helger. 

Volontärer ska hjälpa till med 

läxläsning och Göteborgs 

symfoniker ska bidra med 

musikverksamhet.

Förra veckan fick Räddnings-
missionen godkänt av Skol-
inspektionen att starta en ny 
grundskola i Göteborg. Skolan 
ska vara från förskoleklass till 
högstadiet och ligga i någon 
av de socioekonomiskt svaga 
stadsdelarna. Tanken är att 
föreningar, näringslivet och 
organisationens volontärer ska 
vara delaktiga.

– Vi vill få med stadsdelens 
positiva krafter. Det kan vara 
socialtjänst, polisen, närings-
liv och föreningslivet. De vill 
ofta bidra, men det är svårt i 
dagens skola eftersom det inte 
är riggat för det, säger Rädd-
ningsmissionens direktor Emil 
Mattsson.

Till exempel kan fritids-
verksamheten skötas av en 
scoutförening eller närings-
livet kan hålla en program-
meringskurs efter skoldagens 
slut. Göteborgs symfoniker 
ska samarbeta 
med skolan 
och spela 
och sjunga 
tillsam-
mans med 
barnen. Emil 
Mattsson vill 
också enga-
gera föräldrarna genom att ha 
språkträning på skolan och få 
dem mer insatta i det svenska 
skolsystemet. Målet är att fler 
elever ska kunna fortsätta 
vidare på gymnasiet. 

– Om man kollar på 
skolorna i de sex områden 
i Göteborg som polisens listar 
som särskilt utsatta kan inte 
ens hälften av eleverna gå 
vidare till yrkesprogrammet på 
gymnasiet.

Varför skulle just ni lyckas 

vända siffrorna?

– Vi tror att vi på Rädd-
ningsmissionen har möjlighet 
att mobilisera de krafter som 
behövs för att lyckas. Idéburna 
organisationer kan också vara 
mer framgångsrika än kom-
mersiella och offentliga ak-
törer, särskilt under klurigare 
omständigheter.

Hur ska ni locka lärare med 

den rådande lärarbristen?

– Många vill jobba i vår typ 
av organisation. De upplever 
att kommunal verksamhet är 
för fyrkantig och vill inte jobba 
i kommersiellt företag där 
allting man gör gynnar någon 
som gör vinst. Det lockar att 
jobba i en organisation som 
är starkt värderingsdriven, där 
alla medel återinvesteras.

Just nu letar Räddningsmis-
sionen efter lämpliga lokaler. 
De har två år på sig att starta 
skolan men Emil Mattsson 
hoppas att de kan köra igång 
så snart som möjligt.

SANNA ARBMAN HANSING

Räddningsmissionen 
startar grundskola

Förra veckan fick Räddningsmissionen godkänt av Skolinspektionen att 

starta en ny grundskola i Göteborg.  BILD STINA GRÄNFORS

ANNELIE MORAN

annelie.moran@etc.se

Nya skatten
 Enligt förslaget ska den börja 

på 75 kronor per ton bränt av-
fall redan i april nästa år, och 
därefter stegras till 100 kronor 
2021 och 125 kronor 2022. Det 
finns undantag och avdrag, 
exempelvis för uttaget material 
efter förbränningen.

 Tanken är att punktskatten 
på avfall som förbränns ska 
leda till att Sveriges territoriella 
fossila utsläpp minskar genom 
att avfallsförbränningen 
minskar. Delvis genom att det 
blir dyrare för andra länder att 
skicka sitt avfall till Sverige för 
förbränning.

 Exempelvis plast och gummi 
innehåller kol som vid förbrän-
ning leder till koldioxidutsläpp 
till atmosfären.

Christer Lundgren, affärsområdes-
chef återvinning på Renova.

Avfallet som Renova hanterar kommer från Göteborg och kranskommunerna.
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Emil Mattsson. ”Vi tror att vi 
har möjlighet 
att mobilisera de 
krafter som behövs 
för att lyckas.”
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