13-årige Alberte: Det er tit, vi ikke spiser kød
Hvor tit spiser I kød? Taler I om klima hjemme? Bliver du kørt til skole? Det er nogle af de spørgsmål, vi har stillet to piger på 11 og 13 år
fra Sønderborg Kommune.

Af ProjectZero (mailto:post@projectzero.dk)

Slukker du for vandet når du børster tænder?
Ja, det gør jeg.
Gør mor og far det?
Min mor slukker altid.
Slukker du lyset når du går ud af dit værelse?
Mit lys slukker automatisk, det gør det faktisk i hele huset.

Er I gode til at slukke for standby forbruget, eksempelvis computeren?
Ja det er vi, ej far er måske ikke så god til det, hans computer er tit tændt.
Hvor mange køleskabe har I?
Vi har to - et i køkkenet og et i et udendørsrum til øl og vand.
Det kan koste op til 400 kroner om måneden at have et gammelt køleskab kørende - det oplyser vi familien om.

Vi taler lidt om plastik
Taler i klima der hjemme?
Det taler vi lidt om, vi taler om plastik.
Hvor tit spiser I kød?
Det er tit, vi ikke spiser kød til aftensmad - altså to til tre gange om ugen.
Hvor langt har du til skole og hvor tit cykler du?
Jeg har cirka 600-700 meter, jeg bliver tit kørt. Albertes far tilføjer, at skolen ligger lige på vejen til arbejde.

Klimaspillet
Alberte Schurmann prøvede ProjectZeros klimaspil og nåede frem til følgende prioriteringer:
1. Solceller. Solen bidrager til den strøm vi bruger på en grøn måde
2. Mindre kød. Alle bør spise mindre kød
3. Mindre plast. Vi skal vælge mindre plast både i poser og emballage, når vi køber ind.
4. El-biler.
Hvis du vil låne klimaspillet, skal du kontakt Connie Skovbjerg, Sønderborg Kommune, på mail cskb@sonderborg.dk (mailto:cskb@sonderborg.dk).
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Artiklen er en del af ProjectZeros grønne tillæg i Ugeavisen i uge 8
Læs hele det grønne tillæg her! (https://www.projectzero.dk/borger/zerobolig/inspiration)

TemplateTags() in code (Designs/ProjectZero/_parsed/pdf.parsed.cshtml). Remove before going live...

ProjectZero | Alsion 2 | 6400 Sønderborg | tlf. 31 68 30 90 | post@projectzero.dk (mailto:post@projectzero.dk) | CVR 29 21 56 42

