falun.se/
Miljötips
från familjen
Karlevill:

Både Tove och Linn, med röd jacka, hoppar gärna från gungan. I
skolan i Aspeboda diskuteras miljöfrågor regelbundet och lärarnas
veckobrev kommer i form av e-post i stället för på papper.

s Ät säsongens
frukt och grönt.
s Ta cykeln istället
för bilen.
s Välj kaffekopp,
inte plastmugg vid
fikat.
s Köp kött från
trakten.
s Tåg i stället för
flyg på semestern.

Linn skalar potatisen från den egna åkern och pappa
Nicklas letar efter en till skalare för att hugga in.

Susanna och Tove tar gärna cykeln i stället för bilen. Utmed
länsväg 293 går den separata gång- och cykelvägen mot Aspeboda
och Borlänge åt ena hållet och åt Falun åt det andra.

En piratfamilj i klim
– Potatisarna är svåra att skala. Det blir
inte bra, ropar sjuåriga Tove.
– Ja, våra potatisar kan vara lite knöliga.
Be Linn hjälpa dig, säger mamma Susanna.
Det är syskonen Karlevill i ett av de 15
hushåll i Falun som levt som Klimatpirater
under ett år som arbetar med den egna
potatisen i köket.
TEXT OCH FOTO: Håkan Edvardsson
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QMEDVETNA VAL/ Släktgården från
1700-talet ligger mellan Falun och
Aspeboda, en bit in från länsväg 293. 13
hektar mark hör till, utsikten mot Lilla
Vällan likaså. Nedanför köksfönstret löper
skidspåret mellan Stångtjärn och Bergebo.
Här, vid Kolarbacken, brukar 15 km-skylten
stå i snön.
– Vi tycker väl att vi försökt leva rätt miljömedvetet länge, men att vara med i Klimatpiraterna gav en puff till, berättar Nicklas
och Susanna fortsätter:
– Det handlar om ett sätt att tänka, snarare än att man ska pricka av en lista med olika
åtgärder. Har man med sig i bakhuvudet att
man ska försöka påverka så lite som möjligt

blir det naturligt att ta en kopp i stället för
en plastmugg på jobbet, att cykla i stället för
att ta bilen till jobbet och att försöka odla lite
potatis och grönsaker själva.

Klimatpirater
Både Susanna och Nicklas intygar att det är
enkelt, egentligen självklart, att göra grönare
val i vardagen. Utan att egentligen sakna något. Till exempel när det kommer till maten.
Varför ska man inte köpa säsongens frukt
och grönt i stället för att äta bananer och isbergssallad året runt?
– Vi har fått lära oss nya recept och är mer
vaksamma i butiken när vi handlar mat. Vi
köper det som producerat närmast oss. Nu

V Å R T FA L U N
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Tomter i
Slättaskogen
QSLÄTTA/ I Slätta pågår arbeten för att
färdigställa 33 nya tomter. Det handlar
om allt från avverkning och gallring till
projektering av bland annat gator, lekplats,
gång- och cykelväg, vatten- och avloppsanläggningar och fjärrvärme.
De 33 tomterna kommer att bjudas ut
till tomtkön i februari/mars 2011 och har
tillträde i september 2011. Det finns
möjlighet för kommunen att sälja ytterligare
20 tomter i en andra etapp, men beslut om
igångsättning av den etappen kommer
förmodligen inte att tas förrän större delen
av tomterna i etapp ett har sålts.
I området kommer det bli en bostadsområdespark med lekplats i änden på Jakob
Ingelssons väg och från Knut Pederssons
väg kommer det att gå en gång- och cykelväg ner mot Slätta. Vid infarten till området finns det också mark reserverad för en
förskola.
Tomterna är markerade och skyltade och
den som är intresserad är välkommen att ta
en promenad i det blivande villaområdet.
Kartor och annat material finns på www.
falun.se och hos stadsbyggnadskontoret,
Hantverkaregatan 6, 3 tr.

matets tjänst

Spåravgifter
på Lugnet
Q LUGNET/ Om du vill använda Lugnets

på hösten blir det mer rotfrukter än
tidigare, mycket svamp och lingon. Vi
har också köpt älgkött på en gård i närheten i stället för annat kött, berättar
Nicklas.
Medverkan i Klimatpiraterna betyder
att man fått olika utmaningar med vissa
mellanrum. Under vårens och sommarens ljusa timmar fanns fler utmaningar
att klara av. Exempelvis att använda bilen i mindre utsträckning.
– Den av oss som inte har barnen och
skjutsar dem till skolan i Aspeboda kan
cykla till jobbet. Det tar 40 minuter, men
då har man också dagens motion avklarad
när man kommer hem, säger Susanna.
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Fakta
Klimatpirater
30 hushåll. 15 i
Borlänge. 15 i Falun.
Genomför 12 uppdrag
som minskar miljöpåverkan.
Omfattar energi,
mat, transporter och
konsumtion.
medvetnaval.se

En annan utmaning för Klimatpiraterna är
att sänka sin energiförbrukning. Med bergvärme och isolerad vind sedan många år
tillbaka måste familjen Karlevill nu göra
en större investering för att möta det kravet.
– Vi har pratat om att byta innerfönster
och tilläggsisolera hela huset, vilket troligen kommer att ske framöver. Men sådant
är inte gratis och det finns annat att göra
innan dess, säger Nicklas och Susanna
avslutar:
– Vi är nog som folk är mest. Vi är
inte de där superpräktiga människorna
som alltid gör rätt. Men viljan att försöka
finns, och det handlar ju om just det –
medvetna val. Q

elljusspår någon gång under perioden
1 december–31 januari ska du betala
en spåravgift. Det beslutade trafik- och
fritidsnämnden tidigare i höst.
När du betalt avgiften får du en dekal
som du fäster på en av skidorna. I dekalen
finns ett chip som registreras av läsare längs
spåret. Dags- och veckokort aktiveras första
gången du åker ut på spåret – du kan alltså
köpa korten i förväg.
Priser: dygnskort 40 kr, veckokort 100 kr,
säsongskort 500 kr. Barn och ungdomar
under 17 år åker gratis. Korten säljs i
Lugnets reception.
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