
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kommunfullmäktiges sammanträde  
Solna den 8 april 2019 

 

 

Motion om hållbarhetscentrum  
 

En omställning av vårt sätt att leva som minskar klimatfotavtrycken är nödvändig om vi ska 

kunna bidra till att hejda den globala uppvärmningen. Många människor vill minska sina 

klimatfotavtryck och Solna kommun bör skapa goda förutsättningar att möjliggöra detta. 

Därför vill Vänsterpartiet inrätta ett hållbarhetscentrum i varje stadsdel. Ett 

hållbarhetscentrum ska underlätta för lokalbor att minska sina klimatfotavtryck och ge 

information om hur det kan göras. Det ska också fungera som samlingspunkt för 

miljöintresserade Solnabor. Ett hållbarhetscentrum kan erbjuda många olika sätt att minska 

sin klimatpåverkan. Nedan följer några exempel på vad ett hållbarhetscentrum kan erbjuda. 

 

Sportotek. En fritidsbank eller sportotek där man kan lämna in t.ex. idrotts- och 

friluftsutrustning man inte längre använder så att de som vill kan sedan komma och låna. 

Fritidsbanken minskar materialkostnaderna kopplade till många idrotter, och möjliggör för fler 

att prova på nya aktiviteter på sin fritid. 

 

Reparation av saker, utlåning av verktyg och utrymmen. En förebild är kommunalt drivna 

Millor Que Nou i Barcelona, en öppen reparationsverkstad där man kan få hjälp att reparera 

elektronik, kläder, leksaker och möbler. En annan förebild är Göteborg som har fem fixotek 

samt ett cykelkök, som är en öppen reparationsverkstad för cyklar. 

 

Bytestillfällen. Hållbarhetscentrumet kan ordna t.ex. byteslördagar för kläder eller en 

söndagsförmiddag för att byta böcker, leksaker och friluftsutrusning. 

 

Reducering av matsvinn genom matdelning, exempelvis med Solidariska kylskåp i Göteborg 

som förebild. Det handlar om att ta tillvara mat som annars skulle slängas trots att den är helt 

gångbar, till exempel butikernas kantstötta grönsaker, varor från trasiga förpackningar, 

felbeställningar och överbliven restaurangmat. Maten delas ut gratis till de som vill ha den. 

 

Kunskapsförmedling. Hållbarhetscentrumet kan arrangera, tillsammans med bl.a. 

studieförbunden och universitetet, föredrag och kurser med klimatrelevans och tillhandahålla 

information. Det kan handla om allt från att få hjälp att mäta sina egna klimatfotavtryck, till 

praktiska kunskaper som vegetarisk matlagning och lagningsverkstad, till föreläsningar om 

vad som kan göras på samhällelig nivå och vad klimatförändringarna egentligen innebär. 

 

Kontaktpunkt för intresserade. Ett hållbarhetscentrum kan erbjuda en fysisk mötesplats för 

Solnabor som vill göra något tillsammans. Man kanske vill träffas i ett matlag eller som 

förberedelse för en gemensam tågresa, eller för att ordna en loppis för gamla grejer. De som 

vill låna eller låna ut något kan också ha en träffpunkt här. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kommunfullmäktiges sammanträde  
Solna den 8 april 2019 

 

 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 

att ett hållbarhetscentrum i en av Solnas stadsdelar inrättas på försök under nästa budgetår. 

 

att hållbarhetscentrumet till en början är öppet på vissa kvällar och i helgerna. 

 

att personal med passande meriter anställs för att utveckla och driva verksamheten. 

 

att verksamheten utvärderas efter de första 18 månaderna. 

 

 
      Linda Cigéhn           Gunnar Ljuslin                    Tove Pehrsson 
 
  


