.U¶QLND
Att vara KlimatPirat väcker
många tankar
Tänk att kasta bort ätbar mat. Bara för att jag tog för
mycket på tallriken, eller för att bananen låg så länge i
fruktskålen så den blev brun. Eller tänk att betala hundratals kronor varje år för att apparaterna hemma står
standby.
Vad mycket vi kan påverka vår vardag och vår framtid
genom att bli mer uppmärksamma på våra val och vilka
konsekvenser det får. Vår familj har förmånen att vara
klimatpirater. Genom information och utbildning får vi
möjlighet att göra medvetna val som minskar vår
miljö- och klimatpåverkan.
När vi fick uppdraget att väga all ätbar mat familjen
kastade, blev resultatet 300 gram per vecka. Mycket eller
lite? Det väcker i alla fall tankar. Riset jag inte orkar äta
upp och som jag skrapar från tallriken har orsakat
utsläpp av växthusgaser under odling och lång transport.
Jag har arbetat för att kunna köpa det och förbrukat el
vid tillagningen.
Att mäta elförbrukning på alla apparater hemma både
påslagna och i standbyläge tror jag gav alla klimatpirater
aha-upplevelser. Vi har sladdosor med strömbrytare vid
bl a dator, TV och mikrovågsugn och nu fick vi veta hur
många hundralappar vi sparar per år genom att vara
flitiga med att stänga av apparaterna helt. Vi upptäckte
att tvättmaskinen kostar 40 kronor per år bara sladden
sitter i väggen. Det är lika mycket som att tvätta 80
stycken 40°-tvättar!
Barnen har deltagit med stor inlevelse och blivit mycket
agl
medvetna om vilken miljöpåverkan vårt vardagliga
liv ger.
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KlimatPirater
– med rätt att kapa koldioxiden
Inte mindre än sjuttio
KlimatPirater i Falu
och Borlänge kommun
antar varje månad en
ny miljöutmaning. Det
kan vara att se över sitt
resande, spara energi
i hemmet eller ta sig
en funderare på hur
klimatsmart man
egentligen äter.
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Välkommen på våra evenemang i höst! För aktuellt uppdrag, kika in på www.medvetnaval.se
Vill du veta mer? Kontakta Anders Thuresson på anders.thuresson@medvetnaval.se
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