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KlimatPiraterna har fått ännu ett 

uppdrag. Denna gång handlade 

det om att städa i hemmet på ett 

miljövänligt sätt.

MedvetnaVal visar att man kan leva 

med mindre påverkan på miljö och 

klimat och samtidigt få bättre hälsa 

och livskvalité. Det är ett samarbets-

projekt mellan Borlänge och Falu 

kommuner, Borlänge Energi AB, Falu 

Energi & Vatten AB, ABF, Studie-

främjandet, Studieförbundet Vuxen-

skolan och Naturskyddsföreningen 

Dalarna. Studiefrämjandet södra 

Dalarna är huvudman för projek-

tet. Trettio hushåll engagerade som 

”KlimatPirater -med rätt att kapa kol-

dioxiden” ska visa hur man kan göra 

sin vardag mer klimatsmart och hälso-

sam genom att göra just medvetna val.

De femton hushållen i respektive 

kommun får 12 uppdrag perioden maj 

2010 – mars 2011. Det handlar bland 

annat om energi, mat, transporter och 

konsumtion.

På biblioteket i Falun tisdagen den 1 

februari berättade Jasminka Andersson 

från RH Städ i Falun om klimatsmart 

rengöring

– För att städa ett hem behövs bara disk-

medel, såpa, mikroÞ bertrasor och mopp. 

Skippa konstiga rengöringsmedel när 

du städar. Använd mormors miljövänli-

ga medel istället! Mormor var nämligen 

miljövän utan att veta om det! På så sätt 

får du ett rent hem utan att utsätta dig 

och miljön för onödiga kemikalier. Sam-

tidigt får du mer pengar kvar i plånbo-

ken och mer plats i städskåpet. 

Som avslutning på kvällen Þ ck 

KlimatPiraterna uppdrag nummer 11 i 

ordningen. De skulle utvärdera ett an-

tal städtips som man sammanställt på  

MedvetnaVal. Städtipsen och uppdra-

get Þ nns publicerade på MedvetnaVals 

hemsida, www.medvetnaval.se n
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Städning för miljö och plånbok

Helena Korpela och Sonja Wahlstein rengör mikro.

Jasmina Andersson visar 
upp rengöringsmedel.

Ylva Larsson putsar fönster

Jasmina
Anderssons
städtips

Moppa istället för att dammsuga. Det är ofta tillräckligt att rengöra golven med en torr mikrofi bermopp. Vid behov används sopborste och skyff el innan.
Våttorka golven utan kemikalier. Om golven är lite smutsiga räcker det oftast med att använda vatten. Fukta en mikrofi bermopp i varmt vatten och vrid ur ordentligt. Behöver du använda såplösning, dosera en halv kapsyl såpa till en liter vatten.

Rengör mikron med citron. Mikron rengörs med hjälp av vatten som man pressat ner en citronskiva i. Kör på full eff ekt någon minut och låt mikron stå en stund. Sedan är det bara att torka ur.
Ättika fungerar fi nt som avkalknings-medel och tar bort kalkavlagringar på diskbänkar och tvättställ, runt kranar och så vidare. Använd en matsked ättika till en halv liter vatten. OBS, använd inte på marmor eller andra stenmaterial!

För att få bort avlagringar i vatten- el-ler kaff ekokare, fyll med vatten till minimimärket på behållaren, häll i cirka en halv deciliter ättika och slå på kokaren. Skölj genom att köra rent vatten upp till max ett par gånger.

Restaurangen-Falu Folkets Hus 18.30-01.00

Förköp 023-77 74 00 
Biljettpris: 100kr

www.falufolketshus.se

BAND SPELAR 19.00-23.00

• 26/2 Rynos Rockers
• 26/3 CC Riders
• 16/4 POPNIX gäst 
          Maria Andersson


