Clara regler för hållbarhet i Västerport
Låt oss presentera Clara Tholin – sedan några veckor tillbaka hållbarhetssamordnare
för Projekt Västerport. ”Till vardags” arbetar Clara som hållbarhetsansvarig på
Varbergs Fastighets AB. Hon har bland annat arbetat med Trönningeskolan som är
Varbergs första skola med certifieringen Miljöbyggnad Guld.

Redan i september 2016 antog kommunstyrelsen i Varberg ett hållbarhetsprogram för
Västerport. Att hållbarhetsprogrammet togs fram så tidigt i processen har sina skäl:
programmet ska nämligen genomsyra både programarbetet (där man är nu),
projekteringsfasen, byggfasen och – till sist – förvaltningsskedet.
I programmet finns bland annat konkreta hållbarhetskrav som redovisas i checklistor. Dessa
ska vara ett stöd, både för kommunen internt och för kommande byggherrar.
Clara Tholin var själv med i arbetet med att ta fram hållbarhetsprogrammet, och har
dessutom jobbat med kommunens övergripande miljömål. I grunden är hon civilingenjör i
kemiteknik och har tidigare arbetat på samhällsutvecklingskontoret som bland annat energioch klimatrådgivare.
Vad ska du göra som hållbarhetsansvarig?
-Min uppgift är att definiera vilka bitar i hållbarhetsprogrammet som vi ska fokusera på
under 2017, i planprogramsarbetet. Helt enkelt ringa in vad som är extra viktigt att tänka på
just nu, och förmedla detta till andra som arbetar i projektet. Jag ska också vara ett bollplank
i projektgruppen när det gäller hållbarhetsfrågor.
Varbergs kommun har höga ambitioner när det gäller Västerport. Hela
Stadsutvecklingsprojektet ska sträva efter att ligga i framkant när det gäller social, ekonomisk
och ekologisk hållbar utveckling.
-Oftast hänger dessa frågor samman. En bra yttre och inre miljö påverkar den sociala
hållbarheten och tvärtom. Det är det som gör det här arbetet så spännande, säger Clara
Tholin.
Hur skulle du beskriva fenomenet ”en hållbar stad” på ett enkelt sätt?
-Det är en plats man vill vara på, en plats som innehåller de kvaliteter som människor
värdesätter och behöver. I det ingår allt från boende, samhällsservice, parker, shopping,
mötesplatser till ren luft, vackra miljöer och mycket mer.
-Kort sagt: En hållbar stad är en stad för, och med, människor!
All fortsatt planering i Västerport kommer att bygga på hållbarhetsprogrammet. Vill du läsa
programmet så hittar du det här.

