Underlag för beräkning av klimatprofil 2011

Namn:________________________________________
Startdag: måndag 28 februari. Slutdag: söndag 1 maj.

Skicka in kvitton och annat underlag i bifogat svarskuvert senast måndagen den 2 maj.
Du kan också lämna in det på Studiefrämjandet Magasinsgatan 27, Falun
eller till Borlänge Kommuns reception i Palladiumhuset, Sveagatan 21, Borlänge.

OBS Alla som vi får underlag från senast torsdag 5 maj kommer att få en belöning.
Den kommer att vara värd ca 500 kronor. Du kommer att få välja en som passar dig. Det
kan vara: ett presentkort på en restaurang, presentkort på LED-lampor, ett ”Sommarkort” för
familjen ett veckoslut på buss och tåg i ”Bergslagen”. Det kommer att bli flera saker att välja mellan.

På www.medvdetnaval.se finns sidan "Se din klimatpåverkan" med olika verktyg för att
räkna ut sin egen klimatpåverkan. Tipsa gärna dina vänner om den sidan.
Vi ska göra en detaljerad beräkning för att kunna jämföra med de klimatprofiler vi räknade
fram vintern 2010. Klimatprofilen gäller hela hushållet. Som underlag behövs nedanstående.
A. Under de 8 veckorna ska ni samla kvitton på de inköp ni gör (det behöver vara tydligt på
kvittona vad som köpts, använd sunt förnuft, vi behöver inte uppgifter på vart enda liten
smula ni köper så missar ni något är det ingen fara).
B. Om ni har restaurangkvitton, så är det bra om ni noterar vad ni ätit.
C. Notera stora inköp ni gjort under tiden april 2010 – mars 2011 av möbler,
inredningsartiklar, djurfoder, tvättmedel, djur, mjöl, ja allt ni kan komma på att ni har köpt.
D. Samla biljetter för era resor med buss, färja, taxi, tunnelbana och tåg under de 8
veckorna. Notera mellan vilka platser om det inte syns på biljetten. Hur långt åkte ni?
E. Flygresor som ni gjort och planerar att göra under 2011. Avser resor privat!
Räkna ut flygtiden totalt för år 2011! Alltså antal timmar sammanlagt i hushållet.
F. För att se bensinförbrukning för bil/bilar, MC och moppar gör ett av följande:
1. Nollställ trippmätaren startdagen och läser av slutdagen ________ mil
Bränsleförbrukning ______________ l/mil, typ av bränsle ___________________.
eller 2. Samla kvitton på drivmedel som: bensin, diesel eller etanol.
OBS Detta gäller hushållets resor. Ej resor som betalas av arbetsgivare o liknande.
Har ni flera fordon så behöver ni göra detta för var och ett av dem.
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G. Svara på följande frågor:
Hur många personer omfattar beräkningen, vuxna samt barn (ålder)?
_____________________________________________________________________
Hur lång tid duschar familjens medlemmar i genomsnitt per dag (alla sammanlagt i snitt)?
1. _____Duschar mindre än fem min per dag
_____Duschar 6 - 10 min per dag
_____Duschar 11 - 15 min per dag
_____Duschar mer än 15 min per dag
2. Hur stor är bostadens totala uppvärmda yta? __________ m² (kvadratmeter)
3. Vilken typ av el används för hushållsel och eventuell el för uppvärmning?
____ Vanligt elavtal (utan specifikt ursprung)
____ Bra miljöval-el eller annat avtal för el från förnybara energislag
____ Egen elproduktion med vindkraft, t.ex. genom vindkraftskooperativ
4. Vilken är husets dominerande värmekälla?
____ Biobränsle, vilken typ ____________________ samt mängd _______________per år
____ Fjärrvärme, förbrukning per år? _________________
___ Oljeeldning ________m3 per år

____ Värmepump

____ Elvärme

5. Elförbrukningen ____________ kWh/år:
6. Har ni ett fritidshus? __
Om ja, hur stor är fritidshusets årliga elförbrukning? ___________ kWh / år:
7. Odlar ni själva grönsaker och frukt hemma, vad och ungefär hur mycket?
_____________________________________________________________________
8. Har ni eget kött, vad och ungefär hur mycket? ______________________________
9. Fiskar ni, hur mycket? _________________________________________________
10. Om ni har barn, hur många måltider äter barnen sammanlagt på dagis eller i skolan per
vecka?
______ frukost ______ lunch ______ middag
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