SÄG HEJ TILL HÅLLBARA MALMÖ
När du går av tåget på Malmö C, låser upp en hyrcykel utanför stationen och trampar ner mot
havet befinner du dig i en av Europas mest miljövänliga städer. Kanske blir du omkörd av en
biogasdriven stadsbuss innan du kommer fram till Västra Hamnen, den klimatsmarta stadsdelen
vid Öresund som lockar besökare från när och fjärran. Med andra ord: längtar du efter att se hur
grönt tänk förvandlas till konkreta handlingar har du kommit helt rätt.

Cykel o’hoj!
Malmö är en ovanligt platt stad och kanske är det därför Malmöborna alltid älskat att cykla. Fyra av
tio Malmöiter tar cykeln till jobbet och du upptäcker snabbt hur enkelt det är att ta dig runt – 490 km
utmärkt cykelväg sträcker sig från Klagshamns sköna badplatser i söder till Sege å som slingrar sig
fram i norr. Och du behöver inte ta med din egen cykel – i år är det premiär för Malmö by bike, ett
bikesharing-system med 500 hyrcyklar fördelade på 50 stationer. För 80 kronor kan du cykla loss ett
helt dygn. I Sveriges bästa cykelstad hittar du pärlor som Cykelköket, en gör-det-själv-verkstad där du
kan låna verktyg och få goda råd, och Cykelbiblioteket som är precis vad namnet lovar: ett bibliotek
som lånar ut el- och lådcyklar till nyfikna. Alldeles gratis. Stannar du över natten checkar du förstås in
på Cykelmotellet i Västra Hamnen som öppnar i december (cykel ingår i rumshyran) och
morgonkaffet dricker du på cykelkaféet Musette, där du sippar en morgonlatte medan du planerar
dagens rutt.

Upptäck framtidens stad
Målet är tydligt: år 2030 ska Malmö försörjas till 100% av förnyelsebar energi. Och vi är redan på god
väg; nya klimatsmarta stadsdelar växer fram och gamla utvecklas med ny miljöteknik. Ta en
promenad i Västra Hamnens vindlande kvarter, beundra Calatravas Torso och försök hitta alla
solfångare och solceller som integrerats i de olika bostadshusen som byggts här. Solenergi, vindkraft
och biogas från de boendes egna avfallskvarnar försörjer hela stadsdelen med energi, och
regnvattnet som samlas upp i kanaler, dammar och fontäner renas biologiskt innan det når Öresund.
I ekostaden Augustenborg kan du boka en guidad rundvandring på de 9 500 m2 stora, gröna taken
och lära dig mer om hur man bygger ett effektivt dagvattensystem. Här hittar du bl a nybyggda
Greenhouse som erbjuder så innovativa och generösa odlingsmöjligheter att de boende stora delar
av året kan vara självförsörjande på grönsaker, kryddor och frukt.
Ät eko-gott
På turistbyrån hämtar du ECO-guiden – den gröna kartan som tipsar om spännande aktiviteter,
restauranger och sevärdheter som alla har ett ekologiskt och hållbart perspektiv. Börja din rundtur
med en lunch på Slottsträdgårdens Kafé – en grön oas mitt i stan där gourmetkrögaren Tareq Taylor
bjuder på närodlade, klimatsmarta läckerheter. Från uteserveringen har du en underbar utsikt över
den frodiga Slottsträdgården där många av restaurangens råvaror växer. Här finns också en
skolträdgård där Malmöbarnen botaniserar med växter och odlande. Vill du själv laga ekoreko-mat
rekommenderas ett besök på Astrid och Aporna, Malmös största ekobutik, eller Green Matmarknad
nere i Västra Hamnen. Här hittar du allt från säsongens bästa primörer och MSC-märkt fisk till
stenugnsbakat bröd utan onödiga E-nummer. Storhandlar du får du låna en lådcykel gratis.

Bytt blir nytt
I Malmö är det inte bara enkelt att handla eko, det är också lätt att shoppa rättvist. År 2006 blev
staden Sveriges första Fairtrade City och du har många spännande butiker att välja mellan. På

Holmgatan 1 kan du besöka Ziggys Barnkläders färgstarka showroom och frossa i reko-mode för de
minsta. Trendiga Uma Bazaar på Per Weihersgatan 9 lockar med kläder, skor och sköna
hudvårdsprodukter och på Green Stories, nära Davidshallstorg, hittar du allt från Fairtradeproducerade örhängen till härligt fuktgivande pepparmyntsspray. På AB Småland samsas begagnade
möbler och prylar med växter och kläder, och här kan du själv pimpa dina inköpta fynd i en kreativ
workshop. På Swop Shop kombineras secondhand med gammaldags rejäl byteshandel och du kan
swoppa upp till 10 plagg per gång. Samma tanke regerar på Retoy: checka in gamla leksaker, lek runt
en stund och hitta nya favoriter som får följa med hem. I miljövänliga Malmö är det en självklarhet
att kretsloppstanken måste spira även hos de minsta för att växa sig riktigt stark.

