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Medvetna Val 

• Falun/Borlänge 

• 30 hushåll 

• 12 uppdrag 

• Minskning till 4,5 ton (-18,5%) 

• Sverige snitt 8 ton  

• www.medvetnaval.se  

 

http://www.medvetnaval.se/wordpress/wp-content/uploads/medvetnaval-B195.jpg
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Klimatpiloterna Mora/Orsa 

• Syfte: minska klimatpåverkan och ekologiska fotavtryck  

• 10 hushåll 

•  6 uppdrag  

•  individnivå 

• ”Bilen, biffen och bostaden” 

 



Uppdrag 1 Hitta eltjuvar 

• Föreläsning med Lars Andrén om egen  
solvärme och el 

• Lånat elmätare för att hitta eltjuvar 

 

 

”Vår frys är en riktig eltjuv. Den låg högt över de andras frysar så om vi byter 

ut den sparar vi mycket el. Vi har också en diskmaskin som drar el i stand 

by-läge. Fullständigt onödigt, det borde producenterna sluta med direkt.” 

”Vi hade ett el-element i garaget som kostade 500 kr i månaden!” 
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Uppdrag 2 Köpstopp 

• Föreläsning med Madelene Blyckertz och Daniel 
Hägerby 

• 2 veckors köpstopp => 4 veckor! 

Att jobba mindre och dra ned på utgifterna tycker  

vi låter som en bra idé samt att satsa på kvalitet  

då man handlar. 

Det är skillnad på behov och begär.  

Affärerna lockar ofta med: köp två för billigare pris. Men jag har börjat 

tänka efter, behöver jag verkligen två eller tre? 

Nyttigt! Att tänka efter vad vi verkligen behöver istället för slentrianmässigt 

handla.  
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Uppdrag 3 Matens pris 

•Föreläsning med Daniel Öhman och Malin 
Olofsson 

•Inventering av kyl, frys, skafferi efter 
miljömärkta varor resp. ursprungsländer 

På vintern äter vi inte tomater, sallad och paprika. Vi 

använder vitkål och ekologiska morötter från Sverige 

istället. 

Varor vi köper sällan, köper vi alltid ekologiskt av. 

Under vintern köper jag endast svenska äpplen tills de tar 

slut, samt enstaka bananer. 

Vi fiskar mycket själva och köper nästan aldrig fisk. 
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Uppdrag 4 Klimatbanta dina resor 

•Föreläsning med Gunnar Israelsson  

•Resedagbok 2 v + 2 v miljöanpassat 
och planera klimatsmart långresa 

”Vårt val av klimatsmart långresa var att inte göra 

någon!” 

Vi tar oftast bilen när vi reser, men valde denna gång 

tåget till Stockholm. 

Vi planerade semestern, med etanolbil från bilpool, så 

att vi kunde utföra ärenden längs vägen och spara in 

på kommande resor. 
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Uppdrag 5 Fritid 

•Föreläsning med Johan Hallberg ”Vad får 
oss att må bra i grunden – inte bara för 
stunden?” 

•Redovisa klimatsmart fritidsaktivitet; 
cykling, vandring, paddling, växt-färgning, 
blomsteräng, skaffat höns, ”hemester” 
m.m. 
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Förr klippte jag hela gräsmattan med åkgräsklippare, men nu har vi avdelat en större del av 

den till blomsteräng. Det är främst för fjärilarnas, humlornas och binas skull, men det innebär 

också rejält mycket mindre bensinförbrukning och klimatpåverkan.  

 

Jag bestämde mig för att spendera semestern på hemmaplan och ta dagen som den 

kommer utan någon planering. Det har inneburit en lugn och skön semester med bara ett 

fåtal måsten. 



Uppdrag 6 Badskumt 

•Föreläsning med Katarina Johansson 

•Inventera städ- och badrumsskåp efter 
miljömärkta produkter resp. värsting-
kemikalier 

Det var en lite deprimerande genomgång. Behöver vi så 

många olika saker?  

Har tidigare köpt mjällschampo med zinkpyrithion i, men 

valt att köpa mjällschampo hos frisören Salong Eko 

senast. 

Det var inte lätt att läsa på förpackningarna för det är så 

små bokstäver. Borde vara lagstadgat med större text. 
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Övrigt 

•Föreläsning avfall –  
en resurs! 

•Väga sopor 

•Mellanträffar för reflektion 

•Klimatsmart fest 

•Orsa Bilpool har startat, fick 
kommunens miljöpris! 

 

 



Tips 

•Klimatsmarta recept 

•Checklista resor 

•Miljöanpassad städning 

•Kemikaliebanta 

•30 biltips 

•Grön Jul-tips 
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Uppmuntran 

•Böcker: Växla ner, Skräp, Badskumt 

•Träd i Vi-skogen 

•Kollektivtrafikkort 1 månad 

•Klimatsmarta middagar 

•Blomskott, fröpåsar 
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Spridning 

•Ca 320 pers på föreläsningarna 

• Över 30 mediainslag 

•Med i fyra kommuners miljö-
almanackor i två år 

•EnergiIntelligent Dalarnas nätverk 

•Utställning 

•Naturskyddsfören. medlemmar 
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