Uppdrag 12

Egen utmaning
Ni har under det senaste året fått elva uppdrag som handlat om energi, konsumtion, mat,
resor med mera. Nu återstår bara att genomföra det tolfte och sista uppdraget och den här
gången väljer ni själva! Tanken med tolfte updraget är att ge er chansen att reflektera över er
egen klimatpåverkan. Fattas det något bland de tidigare uppdragen som du känner att du vill
göra för att minska din påverkan på miljö och klimat?

Vad har vi missat?
Vad vill du göra som är ogjort? Vad har vi missat? Passa på och gör det nu!

Ett uppsamlingsheat?
Några av de elva uppdragen kan ha varit svåra. Du kanske inte är nöjd med hur du gjorde
något av dem. Du kanske känner att det gått bra men vill utveckla ett av uppdragen lite mer.
Hela tanken med MedvetnaVal är att inspirera dig till att minska hushållets påverkan på miljö
och klimat. Förhoppningen är att förändringarna ni gör ska fungera på lång sikt.
Alla uppdrag finns att läsa på www.medvetnaval.se
Hör av dig till Anders Thuresson om du vill ha hjälp med något!

Dina erfarenheter är värdefulla!
Under ett intensivt år har du arbetat med att minska hushållets påverkan på miljö och klimat.
Förmodligen har personer i din omgivning undrat vad det innebär att vara KlimatPirat.
Nu gäller det att dela med sig av erfarenheterna. Är det något du brinner för, något som känns
extra angeläget? Prata med vänner och bekanta om det så fort som möjligt!
Tipsa alla du känner om www.medvetnaval.se!
Se detta som en förberedelse för träffen måndag 21 mars om KlimatPiraternas erfarenheter.

Måndag 28 februari – söndag 1 maj
Samla kvitton och data till klimatprofiler under 8 veckor
KlimatPiraterna ska samla kvitton och andra data till klimatprofiler under åtta veckor. Vi är
mycket angelägna om att alla KlimatPirater genomför det så att vi kan räkna fram klimatprofiler att jämföra med. Det spelar ingen roll ”hur det gått” med uppdragen. Du har varit med
som KlimatPirat under året som gått och kan ha ändrat på livsstil och vanor utan att alltid
tänka så mycket på det. Den nya klimatprofilen jämfört med den från 2010 kan visa förändringarna i klimatpåverkan för ditt hushåll.

Belöning till den som lämnar in senast torsdag 5 maj
Alla som lämnar in ”underlag till klimatprofiler” senast torsdag 5 maj kommer att få en
belöning. Den kommer att vara värd ca 500 kronor. Du kommer att få välja en belöning 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. Mer information om detta kommer.
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Redovisning
uppdrag 12

Namn:

Egen utmaning: Detta valde jag att göra
Jag valde att skapa ett eget uppdrag:
Så här gjorde jag:
Det här lärde jag mig:

Jag valde att arbeta vidare med ett uppdrag
Jag har fördjupat mig i uppdrag:
Det här lärde jag mig:

Jag valde att göra färdig några uppdrag
De här uppdragen låg jag efter med, nu gör jag färdigt så att jag kan redovisa dem:

Alla uppdrag finns att läsa på www.medvetnaval.se
Hör av dig till Anders Thuresson om du vill ha hjälp med något!

KlimatPiraternas erfarenheter

Nästa träff är måndag 21 mars på biblioteket i Falun. Klockan 18 fika för KlimatPirater i cafeterian.
Klockan 19:00 seminarium om KlimatPiraternas erfarenheter. Förbered dig för att berätta om
det uppdrag som gett dig mest. Vad vill du berätta för andra som vill leva med mindre påverkan
på miljö och klimat? Du får mycket gärna förbereda tillsammans med andra KlimatPirater.
Aktuell kontaktlista kommer per e-post.
Torsdag 26 maj klockan klockan 18 stor avslutning för KlimatPiraterna. Då ska alla KlimatPirater få
sina klimatprofiler. MedvetnaVal bjuder på god mat vid avslutningen. Plats meddelas senare.
Hur vill du gå vidare efter perioden som KlimatPirat?

Skicka denna redovisning i svarskuvertet du fått senast måndag 21 mars!

