
Bär du på en ny idé och undrar om det är en affärsidé?
Välkommen till våra inspirationskvällar och lyssna på andra som har varit där du är. 

Och hur du kan bli en av dem som lever på sin idé. Vem vet vart det kan leda?

Läs mer och anmäl dig på tanknytt2011.se

Plats: Falu Gruva Konferens
Tid: 17.30–20.00

Inspiratörer:
Charlotte Svedberg & Malin Björk (MakeOverBook)
Patrik Schultz (Må Bättre) 

Klimatpirater på jakt
Anders Thuresson redovisar vilka elbesparingar Klimatpiraterna lyckats göra i år. FOTO: ELENORE HOLMBERG 

FALUN/BORLÄNGE
För att se vilka klimats-
marta förbättringar hus-
hållen kan göra i varda-
gen ville man följa trettio 
utvalda hushåll. Dessa 
förväntades efter tips om 
åtgärder redovisa lägre 
förbrukning av el, liksom 
lägre koldioxidutsläpp 
genom medvetna inköp, 
inte minst av livsmedel. I 
maj väntar en summering 
av piraternas kapande.

Anders Thuresson är pro-
jektledare för projektet Kli-
matpiraterna. Nu redovisar 
han hur mycket el Klimat-
Piraterna sparat januari - 
februari 2011 jämfört med 
samma månader 2010.

– Vi hade hoppats att de i 
genomsnitt skulle sänka sin 
elförbrukning med tio pro-
cent. Det har KlimatPirater-
na klarat, eftersom de har 

sparat mellan tio och tjugo 
procent, säger han. 

Projektet startade i början 
av förra året. Ett par hushåll 
har gått från direktverkande 
el för uppvärmning av boen-
det till fjärrvärme, vilket för-
stås minskar förbrukningen 
rejält. 

Man fick inför starten 
tips om hur elförbrukningen 
i respektive hem skulle kun-
na kapas och till sin hjälp 
har man fått individuella el-
mätare. Sådana lånas numer 
ut på biblioteken så att alla 
hushåll kan se vad man för-
brukar.

Liknande mätare har för 
övrigt gått ner ordentligt i 
pris så att investera ett par 
hundralappar i en sådan be-
talar sig snabbt. Fjärrstyrda 
kontakter är ändå billigare 
där man enkelt slår av de 
apparater som annars drar 
ström i stand by-läge.

– Efter maj månad görs en 
riktig sammanställning och 
det ska bli väldigt intressant, 
säger Anders.

Minskad CO2
Även när det gäller koldiox-
id så har Klimatpiraterna va-
rit ambitiösa i sitt kapande.

– Här ska vi också göra en 
utvärdering under maj må-
nad, säger Anders. Mycket 
i vardagen inverkar då det 
gäller ens bidrag till växt-
huseffekten, inte bara resan-
det. Inköp av varor har stor 
betydelse, inte minst livs-
medlen. Här gör vi så att alla 
redovisar sina kvitton under 
åtta veckor fram till 1 maj 
och sedan kör vi in uppgif-
terna i en dator som räknar 
ut vilka koldioxidutsläpp 
hushållets livsstil ger idag 
jämfört med mätningen för-
ra vintern. Köper man mat 
som importerats långt ifrån 

ger det större påverkan på 
klimatet än om man väljer 
närproducerad. Mer grönsa-
ker på tallriken och mindre 
kött! KRAV- och närodlat är 
bästa valet. Det är bra att äta 
efter säsong.

De hushåll som valt att stäl-
la upp som Klimatpirater har 
en stor fokus på uppgiften. 
Här krävs absolut lite ex-
tra, dels beträffande föränd-
ringen av synsätt och livs-
stil, dels det angelägna att 
redovisa sina inköp, sin en-

ergiförbrukning och sitt re-
sande.

– Många av dem har länge 
tänkt göra något men aldrig 
kommit igång. Som Klimat-
Pirater har de fått draghjälp 
med att starta sina föränd-
ringar. Jag tycker att alla Kli-
matpirater har gjort en stor 
insats, säger Anders.

Ändrade förhållanden
I en så stor grupp sker ofta 
förändringar av förutsätt-
ningarna, så värdena blir 
inte helt jämförbara.

– Några har bytt bostad, 
det gör att vi inte kan jämfö-
ra el och energi som hänger 
ihop med boendet i sig och 
få fram resultat orsakade av 
förändring i livsstilen. 

När man träffats och Kli-
matPiraterna fått informa-
tion och tipsats om hur de 
kan nå de förbättringar har 
Anders mött ett stort enga-

gemang i gänget.
– I synnerhet under test-

matlagningen i augusti. Då 
fi ck de också med sig recept 
hem på maträtter som ger 
låg miljöbelastning.

När projekttiden är slut är 
Anders övertygad om att de 
utvalda hushållen kommer 
att fortsätta leva på ett sätt 
som innebär en låg miljöpå-
verkan. 

– Nu får vi se hur vi går vi-
dare efter avslutningen i maj 
med Klimatpiraterna. Vi är ju 
åtta olika organisationer in-
blandade, så jag hoppas på 
ett fortsatt samarbete i nå-
gon form. Själv jobbar jag 
vidare inom Medvetna Val, 
säger Anders Thuresson.

LARS RINDESKÄR
lars@annonsbladet.com

 »Många av 

dem har länge 

tänkt göra något 

men aldrig kom-

mit igång. «

”De har sparat mellan tio och tjugo procent el, 
säger projektledaren Anders Thuresson”

Anders Thuresson

Ålder: 59
Bor: Falun
Yrke: Projektledare, föreläsare
Utbildning: Klimatambas-
sadör, men tidigare har jag 
utbildat mig till bland annat 
el-ingenjör och bildproducent.
Intressen: Motion som 
promenader och cykling, 
musik; sjunger i kör, natur- 
och miljövård. Vill stänga alla 
kärnkraftverk. 
Egna åtgärder under projek-
tet: Jag spar mer energi och 
har ändrat mitt kosthåll. Jag 
äter mer vegetariskt och min-
dre nötkött. Har ingen egen 
bil utan är med i Falu bilpool.
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