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Transporter
• Använd kommunala färdmedel, samåk, cykla eller gå.
• När du kör bil, accelerera gradvis och använd farthållare. Se till att däcken har rätt tryck.

Datorer och elektronik
• Stäng av dator, TV, radio etc. när de inte används.
• Koppla in elektroniska apparater i ett grenuttag och stäng av strömbrytaren när de inte används.
• Återvinn disketter, mobiltelefoner och annat elektroniskt skräp.
• Använd laddningsbara batterier.

Belysning
• Använd ENDAST lågenergilampor. (De förbrukar 75 % mindre energi och håller tio gånger längre!)
• Stäng alltid av belysning.
• Använd naturligt ljus om möjligt.

Papper och annat avfall
• Använd gamla tidningar som omslagspapper.
• Använd kassar/påsar som kan återanvändas när du handlar.
• Köp varor i storförpackning för att minska på avfall.
• Ta med en kaffekopp till jobbet istället för att använda plastkoppar.
• Använd vanliga tallrikar och bestick istället för papperstallrikar och bestick i plast.
• Kompostera matrester och trädgårdsavfall för att minska soptipparna.
• Använd disktrasa istället för pappershandduk och pappersservetter.

Hushållsapparater och energi i hemmet
• När du köper nya apparater bör dessa vara energisnåla modeller.
• Ställ in kylskåp både hemma och på jobbet på 2,2-5,5 grader Celsius.
• Rengör filter och baksidan på kyl och frys en gång per månad för ökad effektivitet.
• Använd programmerbar termostat för uppvärmning och luftkonditionering.
• Använd mikrovågsugn, liten ugn eller andra små hushållsapparater istället för köksspis och/eller ugn.

Vatten
• Ta korta duschar.
• Laga läckande kranar. Investera i snålspolande toaletter och vattensnåla kranar.
• Stäng av vattnet vid tandborstning och rakning.
• Tvätta endast kläder när tvättmaskinen är full.
• Använd ättika istället för sköljmedel när du tvättar.
• Använd hälften ättika och hälften vatten när du tvättar fönster.
• Vattna gräsmattor och blommor när det är som svalast under dygnet.
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