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Klimathälsningar från
kommunen

 
Finansiering erbjuds för

klimat-försök och
ungdomars

klimatgärningar
 

Berätta om ditt
klimatknep för oss och du
är med i utlottningen av

biobiljetter!
 

ARA:s energiunderstöd för
bostadsbyggnader



Kyrkslätts kommun är en del av nätverket av kolneutrala
kommuner (HINKU) och har förbundit sig till att minska sina
växthusgasutsläpp med 80 procent fram till år 2030 från nivån
år 2007.
 
I kommunen strävar man efter att föra HINKU-klimatarbetet
planmässigt framåt, i samarbete med alla kommunens sektorer
och med de lokala företagen och invånarna.
 
Klimatbrevets teman är kommunens klimathälsningar, aktuell
information till kommuninvånarna bland annat om
finansieringen av klimatgärningar, energiunderstöd och
möjlighet att dela med dig av Dina bästa klimatknep i vardagen!
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Klimatnyheter och -info till
kommuninvånarna

YTTERLIGARE
INFORMATION:
Outi Manninen

Klimatkoordinator
outi.manninen (at) kirkkonummi.fi

www.kyrkslatt.fi
 

https://www.kyrkslatt.fi/


Energianvändningen i byggnader förorsakar cirka
hälften av hela kommunens växthusgasutsläpp.
Kyrkslätts kommun strävar för egen del efter att
minska klimatbelastningen som förorsakas av
energianvändningen i kommunorganisationens
fastigheter genom åtgärder med sikte på
energibesparingar och projekt inom förnybar
energi.
 
Ett av de senaste förverkligade energiprojekten är
vårdhemmet Lindgårdens solenergikraftverk,
Kyrkslätts hälsocentrals vattenbesparingsprojekt
och installering av luft-vattenvärmepumpsystem
vid sidan av oljeuppvärmning i Volshemmet.
 
I kommunen har man år 2019 utarbetat en
vägkarta över klimatåtgärder, där man har kartlagt
de mest betydande källorna för utsläpp av
växthusgaser i kommunen och de mest väsentliga
åtgärdshelheterna för att minska dem.
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Klimathälsningar
från kommunen

Energieffektivitetsåtgärder och förnybar
energi i Kyrkslätt Ytterligare

information:
    ____________

 
  Webbplatsen
  Kyrkslätt mot

  en kolneutral kommun
 
  ____________
  

Kyrkslätts
  energisprång finns på: 

  webbplatsen
  energialoikka.fi

____________
  

Kyrkslätts
  beräknade

  växthusgasutsläpp
  finns på SYKEs

  HINKU-webbplats

https://www.kirkkonummi.fi/library/files/5da05ec5c910584458000017/Kirkkonummen_ilmastotiekartta_-_31.5.2019.pdf
https://www.kyrkslatt.fi/kolneutralt-kyrkslatt
https://www.kyrkslatt.fi/kolneutralt-kyrkslatt
https://www.kyrkslatt.fi/kolneutralt-kyrkslatt
https://www.kyrkslatt.fi/kolneutralt-kyrkslatt
https://www.kyrkslatt.fi/kolneutralt-kyrkslatt
https://www.energialoikka.fi/hanke/kirkkonummi/
https://www.energialoikka.fi/hanke/kirkkonummi/
https://www.energialoikka.fi/hanke/kirkkonummi/
https://www.energialoikka.fi/hanke/kirkkonummi/
https://www.energialoikka.fi/hanke/kirkkonummi/
https://www.energialoikka.fi/hanke/kirkkonummi/
https://www.energialoikka.fi/hanke/kirkkonummi/
https://www.energialoikka.fi/hanke/kirkkonummi/
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/
https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/


Finska kulturfonden och Allianssi beviljar 50–
5000 € till under 25-åringar för klimatgärningar!
Målet för klimatförändringskraf-ten är att utöka
ungas agerande i klimatfrågor och inleda
effektiva klimatåtgärder på olika håll i Finland.
 
Ansökan är öppen under våren 2020 och bidrag
beviljas redan från och med mars så länge
pengarna räcker till.
 
Sök nu!
https://ilmastonmuutosvoima.fi/sv/etusivu/
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Finansiering erbjuds för
ungdomars klimatgärningar

Ytterligare 
  information:

 ____________
 

Den tredje och sista 
ansökningsomgången går ut

måndag 4.5 kl. 23.59
____________

 
Ansökningsanvisningar och

ytterligare 
information på adressen:

 
ilmastonmuutosvoima.fi/sv

 

 

Klimatförändringskraft: Finansiering av
ungdomars klimatgärningar

https://ilmastonmuutosvoima.fi/sv/etusivu/
https://ilmastonmuutosvoima.fi/sv/etusivu


Göra hållbar trafik mer lockande
Utsläppssnåla måltidstjänster
”Jokerkortet” – Nya klimatlösningar i
kommunerna

Har du någon utmärkt idé för ett försök som
minskar Kyrkslätts växthusgasutsläpp? Miljö-
ministeriet erbjuder bidrag (max 10 000 €) för
klimatgärningar som utförs tillsammans med kom-
munorganisationen.
 
Klimatutmaningar att lösa:
 

 
Blev du intresserad? Skicka in din idé och ansök om
finansiering och du är med och för Kyrkslätt mot
kolneutralitet!
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 Ytterligare 
information:

____________
 

Ansökan
  öppen till 30.4.2020

____________
 

Ansökningsanvisningar
och ytterligare
information på:

 
 www.kokeilunpaikka.fi/s

v

Finansiering erbjuds för
klimatförsök

Plats för försök: Ta fart via försök till
kommunernas klimatlösningar

https://www.kokeilunpaikka.fi/sv


återvinning av material eller varor
koldioxidsnål trafik
minskande av matsvinn
kemikaliefri städning
energibesparingar i hemmet
klimatvänliga recept

Vardagens klimatknep
 
Har du några bra klimatvänliga knep för vardagen som du
vill dela med dig till andra kommuninvånare? 
 
Knepen kan gälla till exempel följande teman:
 

 
Berätta för oss om ditt klimatknep i vardagen på den här
blanketten. Vi delar de bästa knepen på vår webbplats.
Genom att lämna dina kontaktuppgifter med ditt knep,
deltar du i utlottningen av biobiljetter (2 st.)! Utlottningen
sker på hösten 2020.
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Berätta om ditt klimatknep för
oss och du är med i utlottningen

av biobiljetter!

Ytterligare
information:

____________
 

Länk till blanketten där du
  kan dela med dig av

  dina vardagliga
klimatknep

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KBoGbSfU_0SM4A4bdt2Qq8vn4VVXrU5PghAXghH7JVNURTY2NENNVkozUU5ZVlFMQUtNSk9UQ1RXMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KBoGbSfU_0SM4A4bdt2Qq8vn4VVXrU5PghAXghH7JVNURTY2NENNVkozUU5ZVlFMQUtNSk9UQ1RXMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KBoGbSfU_0SM4A4bdt2Qq8vn4VVXrU5PghAXghH7JVNURTY2NENNVkozUU5ZVlFMQUtNSk9UQ1RXMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KBoGbSfU_0SM4A4bdt2Qq8vn4VVXrU5PghAXghH7JVNURTY2NENNVkozUU5ZVlFMQUtNSk9UQ1RXMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KBoGbSfU_0SM4A4bdt2Qq8vn4VVXrU5PghAXghH7JVNURTY2NENNVkozUU5ZVlFMQUtNSk9UQ1RXMi4u


egnahemshus-, par- och kedjehusägare
vånings- och radhusbolag som äger bostadsbyggnaden
ARA-samfund

ARA beviljar energiunderstöd för reparationer
som förbättrar energieffektiviteten i bostads-
byggnader
Från och med början av 2020 kan du ansöka om
energiunderstöd för reparationer som förbättrar
energieffektiviteten i bostadsbyggnader. Energi-
understöden beviljas av Finansierings- och utvecklings-
centralen för boendet ARA. ARA ger också råd om
understöden. Understöd beviljas åren 2020–2022.
 
Energiunderstöd kan beviljas till: 

 
Energiunderstödet är avsett för projekt som strävar efter
att minska byggnadens energiförbrukning och man
ansöker om understöd på en ansökningsblankett.
 
Ytterligare information på ARA:s webbplats:
https://www.ara.fi/sv-FI/Lan_och_bidrag/Energiunderstod 
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ARA:s energiunderstöd för 
bostadsbyggnader

Ytterligare
information:

____________
Energiunderstöd för
bostadsbyggnader
Finansierings- och 

utvecklingscentralen 
för boendet ARA

 
www.ara.fi

korjausavustus.ara@ara.fi
____________

Rådgivningstelefonen 
betjänar tisdagar och 

onsdagar
kl. 9.00 - 11.00 och 

12.00 - 15.00
tfn 029 525 0818

____________
 

Titta här på materialet och
videoinspelningarna

från Motivas webinarium om
energiunderstöd

https://www.ara.fi/sv-FI/Lan_och_bidrag/Energiunderstod
https://www.ara.fi/sv-FI/Lan_och_bidrag/Energiunderstod
https://www.ara.fi/sv-FI/Lan_och_bidrag/Energiunderstod
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtuma-aineistot/kiinteistot/energia-avustukset_asuinrakennuksille_-webinaari_27.2.2020?utm_source=Energia-avustukset+asuinrakennuksille+-+webinaari+27.2.2020%3A+Tallenne%2C+esitykset+ja+palautekysely&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtuma-aineistot/kiinteistot/energia-avustukset_asuinrakennuksille_-webinaari_27.2.2020?utm_source=Energia-avustukset+asuinrakennuksille+-+webinaari+27.2.2020%3A+Tallenne%2C+esitykset+ja+palautekysely&utm_medium=email&utm_campaign=

