
Energio – Motoro de la Vivo 

2 Sunenergiaj Vojoj – uzi Renovigeblajn Energiojn

50 Ekzemplaj stacioj en la Euro-distrikto Freiburg / Meza kaj suda Alsaco

Kompreni la prototipojn kaj sperti kun la pioniroj

Vojo 1 – norda: Elz-valo, Breisgau-Selestat-Ribeauville-Vogezoj

Vojo 2 – suda: Dreisam-valo, Freiburg-Breisach-Colmar-Munster-Kaysersberg

Domoj kiuj uzas la sunon kaj ne perdas energion, lernejoj, entreprenoj

Rondiroj – bicikle – gvidado – pri-ekologia informado kaj edukado

La unuaj limo-transsaltantaj sun-
energiaj vojoj

Civitanoj, asocioj, lernejoj, 
komunumoj kaj mezgrandaj firmaoj de 
nia regiono kreis la prototipojn kaj 
plenigis la Eurodistrikton kaj la 
regionon Freiburg per estonteco-gvida 
vivo. Eblas rezigni pri atoma kaj 
fosilia energioj !

La 100 prototipaj stacioj trovighas 
duone je la germana kaj franca flanko,
kaj montras la diversecon de 
alternativaj energioj. Parte ili jam 
sukcesis atingi la nivelon de 100%-a 
regajnebla energio.

La temoj de ambau instruaj vojoj 
estas:
uzi la regajneblan energio-fontojn, 
shpari kaj inteligente uzi energion. 
Je la socia flanko temas pri: 
Ekologio, ekonomio, socia kaj civitana
engaghigho.

Eblas viziti la staciojn sole, kiel 
gvidataj grupoj au lernanto-klasoj, 
kaj oni povas peti gvidadon de la 
respondecaj asocioj.

ECOtrinova kaj la partneraj organizoj 
intencas instigi al bonkvalita shangho
al efika energio-provizo 100%-e per 
renovigeblaj energioj.

Ekzemplaj itineroj:
1.Energio- kaj Naturinstrua pado 
Dreisamtal
2.Malgranda akvo-forto de Dreisam en 
Freiburg
3.diversaj energioj oriente de 
Freiburg

4.Vauban-kvartalo: plus-energia 
setlejo en Freiburg
5.Freiburg: urbo-centro
6.12 lernejoj francaj kaj germanaj
7.Emmendingen: vojo de akvo-fortaj 
„muelejoj“
8.Solaraj komunumoj: Freiamt, 
Weisweil, Wyhl,Mussig
9.Breisach/Vogelgrun: 100%-e 
renovigebla & akvoforto
10.Industrio, metio kaj agrikulturo
11.Munstertal & Vogezoj
12.Muttersholtz & Mussig
13.100%-a renovigebla provizo 

Bild-broshuro: „2 Vojoj de Sun-
energio:

50 stacioj sur 64 kolorigitaj paghoj 
kun 100 modelaj projektoj kiuj ne 
malshparas varmon kaj kurenton, 
vento-, akvo-, solara-energio, krome 
biogaso kaj kombinita generado (da 
kurento kaj varmo). 
15 proponitaj intineroj.
Chiu stacio kun detalaj informoj, 
ankau kiel viziti ghin, adreso, 
alveneblo per publika trafiko.

La agado estis subtenata de la ECO-
fonduso, Medio-Ministerio de Baden-
Württemberg, de la Agenda-21 Freiburg,
de la Sparkasse Freiburg kaj aliaj.

La broshuro estas havebla en la franca
kaj en la germana je 5 Euro – che:
ECOtrinova e.V., Dr. G. Löser, 
Weiherweg 4B, D-79194 Gundelfingen.

Kaj la individuaj stacioj kaj la 
kompleta broshuro estas el-shuteblaj 
de: www.ecotrinova.de
ret-adreso: ecotrinova@web.de
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