Dalarna lovar att jobba för fler miljöbilar
Nu kommer Green Drive Regions budkavle till Dalarna. Budkavlen är en
informationsturné som ska fungera som en stafett runt kommunerna i Dalarna.
Syftet är att involvera, informera och engagera kommunerna för att jobba mot det
nationella målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030.
Genom att delta i budkavlen lovar Dalarnas kommuner att jobba tillsammans med
Interreg-projektet Green Drive Region för att öka andelen fossiloberoende drivmedel i
regionen. När budkavlen är på plats signerar kommunalråden ett dokument för att som en
symbolisk gest visa att kommunen ska verka mot det gemensamma nationella målet med
att på sikt helt övergå till icke-fossila drivmedel.
– Dalarna har mycket goda förutsättningar för att lyckas med att göra skiftet till
fossiloberoende drivmedel säger Leif Nilsson, O
 rdförande Region Dalarna.
– Vi har jobbat många år mot utsläppsmål och har inte fastnat i något specifikt bränsle
vilket gjort det möjligt att vi nu kan gå vidare med flera olika bränslen, säger Leif Nilsson.
I samband med budkavleturnén blir det olika arrangemang i varje kommun. Turnén
kommer bland annat till Rättviks marknad och MoraMässan Bygg, Inredning & Trädgård
2016. Evenemangen är öppna för allmänheten och som besökare kommer du också att
kunna få mer information om projektet och olika drivmedel samt provköra miljöbilar.

Turnéplan Dalarna
26/4 Orsa
Tid: 15.00 – 18.00
Signering: 17.00
Plats: Kommunhuset, Orsa, Kommunstyrelsens arbetsutskott
28/4 Vansbro
Tid: 17.30 – 21.00
Signering: 18.00
Plats: Medborgarhuset, Kommunfullmäktige
6/5 Leksand
Tid: 10.00 – 17.00
Signering: 12.00
Plats: Rättviks marknad
6/5 Rättvik
Tid: 10.00 – 17.00
Signering: 12.00
Plats: Rättviks marknad
13/5 Mora

Tid: 09.30 – 17.00
Signering: 10.00
Plats: MoraMässan Bygg, Inredning & Trädgård

Budkavlen fortsätter fram till 2018 och kommer att dyka upp i både Sverige och Norge
inom projektområdet. Vårens budkavle turnerar runt i kommunerna i Dalarna.

Kontaktperson
Carolina Bodin
Kommunikatör Green Drive Region
E-post: carolina.bodin@regionvarmland.se
Telefon: 054 - 701 10 66

Om projektet:
Interreg-projektet Green Drive Region jobbar för att 10 procent av alla personbilar i
projektområdet ska vara fossiloberoende i slutet av 2018. Det innebär att 10 procent av
personbilarna ska drivas av el, vätgas eller biodrivmedel istället för bensin och diesel.
Green Drive Regions mål är ett delmål på väg mot det gemensamma nationella målet - en
helt fossiloberoende fordonsflotta 2030.
För att nå projektmålet samarbetar vi över gränserna i Värmland, Dalarna, Gävleborg,
Akershus och Hedmark. Kommunerna i området är viktiga samarbetspartners och är de
som kan påverka och genomföra lokala förändringar när det gäller till exempel utbyggnad
av infrastruktur för ladd- och tankstationer för fossiloberoende fordon och drivmedel.
Green Drive Regions projektpartners och största medfinansiärer är:
Region Värmland, Region Dalarna, Region Gävleborg, Akershus fylkeskommun, Hedmark
fylkeskommun, Kunnskapsbyen Lillestrøm och Energiråd Innlandet.

