BILAR OCH TRAFIK

Gröna bilister ger

Gröna bilråd med ny webbportal om hållbar bilism
Föreningen Gröna Bilister öppnar på sin webbplats en
avdelning som kallas Gröna Bilråd.
I avdelningen finns konkreta råd och grundläggande
kunskap användbar för såväl enskilda som för företag
och offentliga institutioner.
Webbsidan hittas på adressen www.gronabilister.se.
Där finns också en mängd annan nytig information för
den som är intresserad av bilar och trafik.

H

ur mycket mer
bränsle drar en
bil med fyrhjulsdrift? Finns det
miljövänliga motoroljor? Var hittar jag närmaste tankställe för
biogas? Vad är en bältesförsträckare,
och
varför är bilen ett hot
mot miljön? Svar på
dessa frågor och många
fler finner Du nu på de
nya webbsidorna.
FUNGERANDE
WEBBPLATS

föreningens
Uppsala.

kansli

i ner som kan ge mer
upplysning.

MÅNGA ANVÄNDARE

INNEHÅLL

Inom offentlig förvaltning har föreningen
sett framför sig bl.a.
konsumentvägledare,
Agenda 21-samordnare
samt energi- och trafiksäkerhetsrådgivare
som avnämare.
Vidare grundskolan både lärare och elever.
Miljöansvariga personer på företag och
inom andra organisationer ska också kunna
ha nytta av Gröna Bilråd.
Ytterligare exempel
är bilåterförsäljare, biluthyrare och trafikskolor.

Gröna Bilråd innehåller avsnitten:
• Val av bil och bränsle
• Du avgör bilens
bränsleförbrukning
• Skötsel och tillbehör
• Säkerhet
• Försäkringar
• När bilen är uttjänt
Avdelningen innehåller
idag drygt 30 webbsidor.

Gröna Bilister har sedan flera år på sin
webbplats erbjudit allmänheten en viss service genom att svara på
frågor via i första hand
e-post. Med hjälp av
pengar från Vägverket
har denna tjänst nu ut- VARDAGSBILISTEN
Men den som för tillökats kraftigt.
fället lättast hittar nåETT BEHOV
got matnyttigt är kan– Vi såg ett behov hos ske den vanlige varflera grupper i samhäl- dagsbilisten. Den möts
let av objektiv informa- inom varje delavsnitt
tion om hur använd- av kortfattade konkreningen av bilen ska sty- ta sammanfattningar
ras i en miljövänlig av vad som är viktigast
riktning, säger Gunnar att tänka på.
Hadders som är den
Därefter följer försom samlat material till djupande text för den
webbsidorna.
som vill veta mer. SlutGunnar är anställd ligen ges exempel på
av föreningen och finns referenslitteratur och
i stort sett dagligen på länkar till organisatioKRETSLOPP 1/04

Redaktör Gunnar Hadders framför datorn där
han bland annat lägger upp informationen på
webbplatsen.

Gunnar Hadders

Entrésidan
www.gronabilister.se

Om Gröna Bilister
Gröna Bilister bildades 1994 och firar i år således tioårsjubiléum.
Föreningen har drygt 1 000 medlemmar spridda över hela landet.
Gröna Bilister vill ha en hållbar utveckling av vägtrafiken, en utveckling som gör det möjligt även för kommande generationer att
njuta bilens fördelar på samma sätt som vi kan idag. Man arbetar
bl.a. genom opinionsbildning, kunskapsspridning och att svara på remisser. Kanske har Du hört talas om föreningens årliga lista "Miljöbästa bilar".
Under förra året hade Gröna Bilister drygt 300 besök per vecka till
sin gamla webbplats skapad 1997. Vid jul öppnades en ny webbplats
som nu, utan någon egentlig marknadsföring, tangerar dubbla antalet
besökare. Ambitionen är att efter en bredare information om Gröna
Bilråd under våren få upp besöksfrekvensen till över 3 000 per vecka.
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