
Bildspel från tjänsteresa till 
Zambia inom projetet

”Sustaniable Energy” genom 
LUMA-samarbetet



Hela projektgruppen med 
Lusakas borgmästare. I 

bakgrunden hänger bilder
på alla borgmästare sedan 

självständigheten 1964. 



Lusaka Mayor; His 
Worship Miles 
Sampa
Borgmästaren tog kort emot oss på
hans kontor, och hann berätta lite 
kring hans tankar att minska
deponering av avfall och övergången
mot hållbar energianvändning. 

En idé är att medborgare ska kunna
lämna in sitt organiska avfall och få
biogas i utbyte. På så sätt ska även
de allra fattigaste kunna sluta
använda träkol



Junior Mayor i mitten, I 
kommunfullmäktiges

mötessal.



En liten kolmarknad, mitt i ett informellt 
bostadsområdet. De stora trädstockarna

används vid festligheter, detta var dagen innan 
Independence Day (24 okt)



Träkolsmarknad
Träkolet säljs i förpackningar i många olika 
storlekar, men generellt i mindre och mindre 
förpackningar ju närmare hemmen marknaden 
ligger. De fattigaste har inte heller råd att köpa 
stora förpackningar, utan köper träkol för en 
måltid i taget. Detta är väldigt mycket dyrare i 
slutänden, och det här sättet att konsumera 
innebär att visa familjer i slutänden lägger 60% av 
sin inkomst på träkol. De har inte råd att bryta 
mönstret.
Som jämförelse kan man köpa en ny pelletsspis 
inkl bränsle på avbetalning för ca en tredjedel av 
kostnaden jämfört med ovan exempel. Dock ska 
hela detta utlägg göras vid 1 tillfälle per månad, 
vilket är problemet
Så övergången till ett hållbarare bränsle måste ta 
hänsyn till den verklighet att människor inte har 
råd med ens en liten investering, och inte heller 
att lägga ut för månadens hela bränslekostnad i 
början av månaden. 



En änka med två av sina fem barn. Hon jobbar på 
marknaden mellan 06-19 och har då barnen med sig. 
Människorna som jobbar på marknaden känner till de 

negativa effekterna av träkol, och skulle gärna sälja 
alternativa bränslen om det fanns möjlighet. 



På första bilden ses en träkolsspis, grytan ställs direkt på kolet. Kolet är hälsovådligt pga stoft och ofullständig 
förbränning som ger kolmonoxid, som bidrar till syrebrist och i värsta fall kvävning. På den här vårdcentralen ska man 
nu testa en ny pelletsspis, besöket gjordes vid första testet och människorna på plats vittnade om en enorm skillnad i 
inomhusmiljön. Själva spisen är inte heller varm, så man riskerar inte heller brännskador. Just här pågår en 
demonstration för att visa nyblivna mammor hur man tillagar näringsrik gröt till bebisar. 



Pelletsspisen. Själva pelletsen görs på 
sågspånsrester vid sågverk i norra Zambia. 



På ett barnhem, några 
barn lekte kurragömma 
under vårt besök. Även 
här ska pelletsspisen 
testas.
Den ska även testas i ett 
hushåll, på en skola och 
en restaurang. Sedan 
kommer även 
etanolspisar att testas.



Miljönämndens ordförande, Carina 
Svensson, tackar för förmiddagens 
studietur i området Matero. Den plats 
där alla spisarna nu finns installerade.



Gårdsbaserad etanolproduktion – ett alternativ till träkol? 
Thomas Sinkala har på egen hand byggt upp denna produktionsanläggning, en 
pilotanläggning, där tanken är att man etablerar många småskaliga 
anläggningar på platser där råvara och behov finns. Spisen är en svensk 
uppfinning som är väldigt säker pga att etanolen sugs upp i en svamp, och man 
riskerar därför inte att någon vätska åker ut ifall spisen t ex sparkas till.



Radioworkshop inför Livesändning “Love is in the air”
I ett parallellt pågående projekt gjordes den 2:a november en 4 
timmar lång radiosändning i en stor zambisk kanal. Radio är 
fortfarande den viktigaste kommunikationsvägen för att nå 
människor i Zambia. Från eventets facebooksida: ” Agents of 
Change Foundation together with the Sweedish Institute and in 
partnership with Power FM, Global Platform, Society for Family 
Health, Lusaka City Council, BBC Media Action, UNICEF and 
Planned Parenthood Association of Zambia brings you 4 hours of 
live Pop-up Radio themed as 'Love is in the air'. The topics of 
discussion will be on Sexual Reproductive Health and Rights. 
There will be performances by B'flow, Kantu and Danny Kaya.”
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