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Miljö- och räddningstjänstnämnden

Yttrande om utdelning ur Georg Noréus
samstiftelse för miljövård
Förslag till beslut
Att dela ut 25 000 :- ur Georg Noréus samstiftelse för miljövård till
Eskilstuna Friidrott för att förbättra föreningens miljöarbete.

Ärendet
Miljö- och räddningstjänstnämnden i Eskilstuna kommun förvaltar Georg
Noréus samstiftelse för miljövård. Avkastningen används för anslag till
föreningar och enskilda personer för att stimulera arbetet med att förebygga
miljöstörningar i natur och tätort. Anslagen har uteslutande använts till lokala
projekt företrädesvis inom naturvårdsområdet och för miljöinformation.
Under det senaste året har tre ansökningar kommit in.
Den första ansökan kom från organisationen Save the Orangutang. Det är en
svensk organisation som funnits i nio år och som arbetar för att
orangutangens överlevnad. De har inte specificerat något belopp. Ansökan
innehåller kostnader för ett antal olika åtgärder som man arbetar med.
En annan ansökan kom från Alexander Öberg, VD på Integra Entreprenad.
De har beslutat sig för att utföra 95 % av alla uppdrag i Eskilstuna på cykel
med vagn och att använda återbrukade verktyg. Ansökan gäller 10 000 :- som
stöd för att ta fram en broschyr och att få hjälp med korrektutläsning.
Den tredje ansökan kommer från Eskilstuna Friidrott och gäller att utveckla
föreningens miljöarbete. Föreningen engagerar 2 555 medlemmar. Föreningen
redovisar i ansökan elva olika åtgärder med miljötema som man vill införa
eller utreda. Till det ansöker man om 25 000 :-.
Samstiftelsens medel ha hittills bara gått till lokala projekt. Den första ansökan
gäller åtgärder planerade i Borneo.
Då samstiftelsens anslag ska vända sig till föreningar och enskilda kan inte den
första ansökan bli aktuell då den kommer från ett företag och att anslagen ska
användas i den egna verksamheten.
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Eskilstuna Friidrotts ansökan kommer från en förening och gäller åtgärder
som helt stämmer överens med samstiftelsens syfte.
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Ulf Lindstrand
Förvaltningschef
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