
Projekt MedvetnaVal syftar till att visa hur man kan 
göra sin vardag mer klimatsmart. 
Till projektet har engagerats ”KlimatPirater - med rätt att kapa koldioxiden”. 
De är trettio hushåll, totalt sjuttio KlimatPirater i Borlänge - Falun. Tillsam-
mans med dem visas hur alla kan minska sin klimat- och miljöpåverkan. 
Samtidigt kan ekonomin, hälsan och livskvalitén bli bättre!
 
Se vad som händer inom området energi - klimat - miljö - omställning på: 
www.medvetnaval.se  På hemsidan speglar vi det! Läs om vad som händer i 
MedvetnaVal, med KlimatPiraterna och mycket annat. 
I hemsidans kalender visas det som är på gång i Borlänge – Falun. 

7 sept

7 sept

Program 
7 september 19:00 MedvetnaVal 
Skördetid, Borlänge bibliotek 
Om KliMATsmart mat med fokus på odling, 
skörd och tillagning. 
KlimatPiraterna får Uppdrag 6. 

7 september 10:30-12:30 
Klimatsmart fritid  
Närnatur – Miljö – Hälsa Roxnäs udde, Falun
Vandring i naturen kring Falun. Tanka natur-
kra� ! Ledare: Carina Smedberg, beteendeve-
tare, naturguide. Medtag matsäck! Kostnad: 
50:- per gång Övriga datum: 14/9, 21/9, 27/9 
5/10, 12/10. Mer info: Naturskyddsföreningens 
eller Studiefrämjandets hemsidor. Anmälan: 
070-651 02 29, carinasmedberg@hotmail.com 

Program och studiecirklar hösten 2010

KlimatPiraterna vid MedvetnaVals upptaktsträ�  på Vassbo Vandrarhem 
18 februari 2010. Foto: Tom Persson.



ABF Borlänge Studiecirklar

Vegetarisk matlagning. Onsdag 18.30-21.30. 
Gylleskolan Borlänge, Hemkunskapen.
Här får du lära dig laga god och näringsrik mat. Ni lagar 
mat, äter och betalar maten vid varje sammankomst. Ni 
trä� as 6 torsdagar kl 18.30 startdatum blir hösten 2010 när 
vi fått in 7 deltagare. Cirkelledare: Gina Nilsson, 
Pris: 770 kr, arbetsmaterial tillkommer. 

Bakning Mat/fi kabröd Åselby Konditori, Åselby Cen-
trum. Torsdag(ar) 18.30 - 21.30 Startdatum: Meddelas 
senare. Cirkelledare: Gina Nilsson. Ni trä� as 6 gånger. 
Pris: 770 kr, arbetsmaterial tillkommer. 

Bli en kräsen konsument 
Tillsatser i mat påvekar inte bara vår vardag och miljö, utan 
bidrar till nya sjukdomar. Lär dig mer! Kontakta ABF för 
mer information om cirkelstart. 

Välj rättvist! 
Om hur vi svenskar kan förändra situationen för de utsatta 
arbetare som producerar de varor vi konsumerar. Lär dig 
mer om rättvis handel, och om din makt som konsument! 
Kontakta ABF för mer information om cirkelstart.

Information och anmälan telefon: 0243-669 40 eller 
e-post: abf.borlange-nedansiljan@abf.se 
Läs mer på hemsidan: www.borlange.abf.se 

ABF Falun Studiecirklar  

Fairtrade: Vill du lära dig mer om Fairtrade?
Vi läser, ser på � lm och provsmakar produkter. 
Tisdag(ar) 18.00 - 20.15
ABF Falun, Expeditionen, Myntgatan 10-14, FALUN
Start: 21 september 2010. Antal tillfällen: 3 Cirkeln är gratis!

ABF:s klimatskola: Diskussionscirkel. Hur mår vår natur 
egentligen? Varför är det så många naturkatastrofer runt om 
i världen? Kommer oljan ta slut och vad använder vi istäl-
let. Ta reda på mer om alternativa energikällor. Detta är en 
diskussionscirkel kring ett material och sedan söker vi egna 
fakta och diskuterar i gruppen. ABF Falun, Sammanträdes-
rummet och datasalen, Myntgatan 10-14, FALUN 
Antal tillfällen: 8 Cirkelledare: Ulf Lennerthson
Ingen avgi� . Dag och datum meddelas senare.
 

22 sept

15 sept

2-10 okt

10 okt

6 okt

12 okt

20 okt

15 september 16:00 Släng inte maten 
-om hur vår konsumtion påverkar 
miljön. Föreläsning av Birgitta Rasmusson 
på Borlänge bibliotek, i samarbete med ABF 
Borlänge. Ingår i Miljödagen.

22 september 18:00 – 19:30 
Föreläsningar om Klimatsmarta klä-
der och smink. På butiken ”Did U give the 
World some Love today Babe?” Slaggatan 25 
i Falun. Flera föreläsningar: 6/10, 20/10, 3/11, 
17/11, 1/12. Läs mer på: www.didu.se eller på 
www.medvetnaval.se  Fri entré – Välkomna!

2 -10 oktober Miljövänliga Veckan
Nu startar Gröna ga� eln, ett projekt rik-
tat till restauranger. Sy� et är att ly� a den 
vegetariska ”gröna” maten på deras menyer. 
Vi ska besöka restauranger veckorna före och 
be dem att delta. Vill du hjälpa till? Kontakta 
Anton Grenholm, 023-224 02 

6 oktober 19:00 MedvetnaVal: 
Spara Energi och vatten i hemmet. 
Falu bibliotek. KlimatPiraterna får Uppdrag 
7 ”Spar Energi” 

10 oktober Global kampanjdag 
- Get to work!
Sätt igång åtgärder mot klimatförsämringen 
nu! Global kampanjdag i regi av 10:10 -rörel-
sen och 350.org. ”Get to work” handlar om 
att göra något praktiskt för att påbörja om-
ställningen nu. Planering av aktiviteten vid 
möte 8 september. Kontakt: Helge Sonntag, 
023-201 23 

12 oktober 18:00 Visning av 
Fiskarhedens energivilla på Ekstigen 7. 
Exklusivt för KlimatPiraterna! Förhandsan-
mälan till: kontakt@medvetnaval.se 
Anmäler � er än 15 KlimatPirater intresse 
delas gruppen på två visningar. 

20 oktober kl: 18:30 Smälter Arktis – 
föreläsning och fi lmkväll med Bo 
Kristiansson Plats: Fornby Folkhögskola. 
Arr: Svenska Turistföreningen Falun-
Borlänge, Fornby Folkhögskola och 
Studiefrämjandet. Frågor ställs till 
falun@studieframjandet.se eller 023 – 77 76 30,  
www.studieframjandet.se/dalarna 

21 oktober 18:00 Visning av 
Fjärrvärmeverket Bäckelund 
Exklusivt för KlimatPiraterna! 
Anmälan till: kontakt@medvetnaval.se  
Anmäler � er än 20 KlimatPirater intresse 
blir det  två visningar. 

21 okt
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Kursen/studiecirkeln startar när det är tillräckligt många 
anmälda. Då skickas en kallelse hem till dig.

Information och anmälan på Telefon: 023-220 70 (onsd.) eller 
e-post abf.sodra-ostradalarna@abf.se  
Läs mer på hemsidan: www.falun.abf.se

Studiecirklar

Klimatsmart byggnation och inredning
En studiecirkel där vi kommer följa ett byggprojekt från 
bygglov till inredning. Vi kommer så långt det går försöka 
använda oss av så miljövänliga, hälsosamma, långsiktiga 
material och tekniker. Ledare: Sara May. 
Plats: Falun. Start: September. 

Miljödiplomera din förening
Miljödiplomering för din förening" är ett koncept som drivs 
av Studiefrämjandet. Detär ett enkelt och e� ektivt sätt för 
en förening, och dess medlemmar, att göra en insats för en 
bättre miljö. 
Upplägget för miljödiplomering är i form av en studiecir-
kel, där en grupp i föreningen trä� as för att diskutera "Hur 
ser miljöbelastningen ut i vår förening - och hur kan vi bli 
bättre”? Resultatet av diskussionerna formuleras däre� er 
i ett förslag till en miljöpolicy. E� er att policyn är antagen 
av föreningens styrelse/medlemmar, tilldelas föreningen ett 
diplom. 
Miljödiplomering gör en förening mer miljösmart och är ett 
utmärkt sätt för klubbar och dess medlemmar att börja "gå 
från ord till handling" med olika miljöfrämjande åtgärder 
inom ramen för sitt föreningsarbete. 

Miljöanpassa kontoret 
Dala Energiförening erbjuder små och medelstora företag 
kurser kring hur man miljöanpassar kontoret. Ledare: 
Göran Bryntse. Start från oktober och fortlöpande.

Anmälan och frågor: falun@studieframjandet.se eller 
023 -77 76 30, www.studieframjandet.se/dalarna 

30 okt

30 okt

31okt

8 nov

30 oktober 10:00-16:00 och 
31 oktober 12:00-16:00 Eko-bazaar 
på Dalarnas museum i Falun.
Modevisning med ekokläder och eko-
makeup, klädbytarhörna. Föreläsningar om 
ekologisk mat, livsstil, byggande, eko-
turism m.m. Workshop i återbruk där 
du kan tillverka nya saker av återvunnet 
material. Se, smaka och köpa ekologisk mat 
& dryck samt en mängd andra ekologiska 
produkter. Arr: Dalarnas museum, Stu-
diefrämjandet och butiken ”Did U give the 
world some love today babe?” Fri entré. 

30 oktober 10:00–14:00 Energitema 
på BO IDÉ Gallerian för husägare, 
Ritargatan 6, Borlänge 

31 oktober 16:00 Filmen - Underkastelsen 
Bio Smultronstället, Falu Folkets Hus
”Underkastelsen” av Stefan Jarl är en � lm 
om de hundratals kemikalier vi alla idag 
bär i vårt blod. Det är ett resultat av den 
oerhörda mängd kemikalier vi sedan andra 
världskriget spritt i vår miljö och under-
kastat oss. E� er visningen är det samtal om 
� lmen. Gratis � ka till alla! Naturskyddsför-
eningen Falun, Bio Smultronstället. 
Ålder: Från 7 år. Biljettpris: 70 kr för 
Naturskyddsföreningens medlemmar 
(ord. pris 80 kr) 

8 november 18:30 Temakväll 
förnybar energi. Studiefrämjandet, Ma-
gasinsgatan 27 Falun. Klaus Lorenz från So-
lentec berättar om förnybara energikällor.
Dala Energiförening & Studiefrämjandet. 
Anmälan och frågor till Studiefrämjandet. 
falun@studieframjandet.se eller 023-77 76 30.

4 november 19:00 MedvetnaVal: 
Medveten konsumtion, 
Borlänge Stadsbibliotek. Går det att minska 
påverkan på klimat och miljö med hjälp av 
medveten konsumtion?
KlimatPiraterna får uppdrag 8 

10 november 19:00 ”Det handlar om 
livet” – att prata om klimathotet 
Falu bibliotek. Naturskyddsföreningens 
generalsekreterare Svante Axelsson samta-
lar med publiken om hur vi kan prata om 
klimathotet på ett konstruktivt sätt. Natur-
skyddsföreningen Falun & S:t Lucassti� el-
sen Kontakt: Anne-Marie Nilsson, 023-147 
73, 070-396 31 46

10 nov

4 nov
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Mikael Källman och 
Cecilia Källman Bäck 

provar tandemcykel. 
Foto: Jimi Olsén



Studiecirklar 

SPARSAM KÖRNING
Förändra ditt körsätt! Det är enklare och mer lönsamt än du 
tror. Vem du än är, vad du än kör och vad du än har i tan-
ken, kan vi hjälpa dig att förändra ditt körsätt. Allt för att 
spara dina pengar och skona miljön. Kul att köra sparsamt! 

Studiecirkeln är rolig och de � esta blir glatt överraskade 
över hur lätt det är att spara såväl bränsle, bil och sig själv 
när de upptäcker att ett förändrat körsätt dessutom innebär 
mindre stress. Studiecirkeln ger översikt av den tekniska ut-
vecklingen på bränslen, bilteknik och alternativa sätt att lösa 
sitt bilbehov. Genom att jämföra era erfarenheter i gruppen 
blir utbildningen ännu e� ektivare och roligare. Dessutom 
får du tid att praktisera dina nyvunna kunskaper! Lokal: 
SVs lokal Ö. Hamng. 20 2 tr., Falun. Dag och tid: tisdag 
18:30, 4 trä� ar. Pris: 500 kr inkl. studiematerial. 

Egensotning - möjlighet för den enskilde att sota själv 
Kurs i samarbete med Dalarnas Brandskyddsförening. Vill 
du bli din egen "sotarmurre". Enligt lagen om Skydd mot 
olyckor har den enskilde möjlighet att utföra egen sotning 
om kommunen medger det. För att du ska få dispens för 
egensotning måste du ha godkända teoretiska kunskaper.

Nu kan du gå en kurs i egensotning som täcker in de teore-
tiska kunskaperna. Den ger deltagaren nödvändig kunskap 
om sotning för att fylla kriteriet för kommunens medgivan-
de om att sota själv. 
Utbildningen följer Brandskyddsföreningen Sveriges plan 
och e� er genomgången utbildning får deltagarna ett intyg.

Innehåll: Styrande lagar och förordningar, Anläggnings-
kunskap, Förbränningskunskap, Sotningsteknik, Brandrisk, 
Säkerhet på tak, Redovisning. Onsd 18:00 8/9 eller 6/10.

När du anmäler dig till kursen ange dag och i vilken kom-
mun du skall sota. Sotarkurs. Pris: 800 kr inkl � ka. Ledare 
Jens Lindblom, Skorstensfejaringenjör. Teoretisk utbildning 
för att bli egensotare. Plats: Studieförbundet Vuxenskolans 
lokal Skomakargatan 5, Borlänge. 

Mat och klimat En studiecirkelcirkel om hur vi kan välja 
att äta, handla och odla på ett sätt som är bättre för klimatet. 
Maten står för en tredjedel av vår klimatpåverkan. Om vi 
vill göra något åt klimatförändringen är det enklast att börja 
med maten. Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Falun/Bor-
länge beroende på intresse. 
Dag och tid bestämmer cirkeln tillsammans. 
Ingen deltagaravgi� , studiematerialet ingår 

Anmälan och frågor: www.sv.se/borlange, 
0243-22 41 90, borlange@sv.se  

Dalarna

13 november 17:00 – 21:00 
Boksläpp för "Matupproret" av 
Camilla Sparring
Mat och mingel, presentation av miljö-
organisationers verksamhet mm. Hedenborg 
– Svärdsjö, Falun. Föranmälan och frågor 
ställs till Studiefrämjandet. falun@studie-
framjandet.se eller 023 – 77 76 30, 

20-28 november Europa minskar av-
fallet Läs mer på www.minskaavfallet.se -  
www.dalaavfall.se - Borlänge Energi AB 
www.be.se – Falu Energi & Vatten AB www.fev.se

29 november 19:00 MedvetnaVal: 
Sprid budskapet, Falu Stadsbibliotek
Om marknadsföring, tips & inspiration till 
att sprida klimatsmarta kunskaper. 
Klimatpiraterna får uppdrag 9. 

1 december 14:00 – 15:00 Öppet 
hus med Klimatsmart Fika. Samtal om 
matens betydelse för miljön. Välkommen till 
Camilla Sparring på Borgärdesvägen 9. Ca-
millas matuppror i samarbete med Studie-
främjandet. Vi bjuder på Klimatsmart Fika. 

Hittills har KlimatPiraterna fått fem uppdrag 
av tolv. Det sista får de i mars 2011. Läs om 
Uppdragen, resultaten och mycket annat på 
www.medvetnaval.se 

13 nov

20-28 nov

29 nov

1 dec
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Liten KlimatPirat 
pussar en häst vid 
besök på Harmsarvets 
Museijordbruk.
Foto:Bernt Lindberg

MedvetnaVal val är ett samarbete mellan:  


