DE T HÅLLB AR A BOR LÄN G E

MedvetnaVal
– för en mer klimatsmart vardag
Klimatfrågan är ständigt aktuell och
ibland kan det kanske kännas som
att du inte kan göra något åt den i
din egen vardag. Men det kan du!
MedvetnaVal är ett projekt som Hållbar Samhällsbyggnad medverkar i och som handlar om precis detta.
Det ska inspirera och engagera trettio hushåll, femton i
Borlänge och femton i Falun, till att leva mer klimatsmart.
Borlänge deltar tillsammans med Falu kommun, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, Naturskyddsföreningen, Borlänge Energi samt Falu Energi och
Vatten.
TRETTIO KLIMATPIRATER
Under ett år får de 30 KlimatPiraterna ett uppdrag i månaden med olika teman. Det kommer att handla om hur
man kan laga mer klimatvänlig mat, spara energi och hur
man kan förflytta sig på ett bättre sätt. KlimatPiraterna
kommer under året att få stöttning, uppmuntran och hjälp
med uppdragen för att kunna göra mer klimatsmarta val
utifrån sina egna förutsättningar.
”Jag hoppas att jag kommer att lära mig massor under
det kommande året vad gäller miljötänk och att det i sin
tur påverkar vår hälsa och ekonomi på ett positivt sätt.”
skriver Evelina Bergkvist Blohm från Borlänge som startat en blogg om det hon och hennes familj är med om
som KlimatPirater.
I mitten av februari träffades alla KlimatPirater för första gången på Vassbo vandrarhem. Även representanter
från de medverkande organisationerna deltog. Totalt 70
personer var där, lärde känna varandra lite bättre och åt
en uppskattad vegetarisk buffé tillagad av Hans Jacobsson.
Under början av april får KlimatPiraterna sin första utmaning som ska handla om energi.

Evelina Bergkvist-Blohm med barnen Melvin och Benjamin, klimatpirater i Borlänge

Bli en Skuggpirat!
Genom att bli SkuggPirat kan alla som vill följa
MedvetnaVal. Gör ett test av din klimatpåverkan
(se länkar), följ KlimatPiraterna på hemsidan, i
tidningarna, blogg och på KlimatSmart-webben.
Gör sedan de förändringar som passar dig i din
vardag eller varför inte utmana kollegorna på
din arbetsplats? Många av evenemangen kring
KlimatPiraterna kommer att vara öppna för
allmänheten.
www.medvetnaval.se
www.klimatpiraten.blogspot.com
www.borlange.se/klimatsmart

Hur stor är DIN
klimatpåverkan?
Det finns många olika verktyg på Internet för
uppskattning av den klimatpåverkan man har,
här listar vi några.
WWW.KLIMATKONTOT.SE

Klimatkontot är ett tydligt och enkelt test i fyra kategorier (bostad, mat, resor och övrigt) framtaget av
IVL (Svenska Miljöinstitutet). Det tar en stund att
fylla i men resultatet är tydligt.
WWW.MILJOMATAREN.KONSUMENTVERKET.SE

Miljömätaren på Konsumentverkets hemsida räknar
med det man äter, hur man bor och hur man reser.
ENERGIKALKYLEN.ENERGIMYNDIGHETEN.SE

Besök vår klimatwebb!
På www.borlange.se/klimatsmart hittar du Klimatsmart Borlänge, energi- och klimatstrategi för Borlänge. Här finns klimatnyheter, från lokala till globala händelser. Du hittar fakta om klimatsmart mat,
klimatsmart boende och klimatsmarta transporter.
Du kan svara på månadens fråga, och skicka in ditt
tips för en mer klimatanpassad vardag. Du kan också
kommentera klimatstrategin och de flesta andra inläggen direkt på webben.
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Vi vill gärna ha en dialog med dig som Borlängebo
via sajten Klimatsmart Borlänge! Sajten är till för dig,
så tala gärna om för oss hur vi kan förbättra den så
att den kan underlätta för dig att klimatanpassa din
vardag.
Du kan även bli medlem i gruppen Klimatsmart Borlänge på Facebook!

Energikalkylen är ett verktyg för att se hur mycket
energi du förbrukar och den ger även tips om vad du
skulle kunna spara in på. Resultatet visas i kilowattimmar, kronor och CO2-utsläpp.
KLIMATSMARTKALKYLATOR WWW.MINPLANET.SE

Klimatsmartkalkylatorn finns på WWF’s sida MinPlanet. Klicka på kalkylator. Här får du ett tydligt
resultat i antal planeter, ekologiskt fotavtryck och
koldioxidutsläpp per år. Det går snabbt att göra testet,
men det är inte lika exakt som IVL’s klimatkonto.

