Datum: 2012-03-19
Sida 1(2)

Earth Hour
Earth Hour startade år 2007 i Sydney på initiativ av WWF i Australien som ett sätt att
uppmärksamma landets beslutsfattare på klimatfrågan. 2011 deltog 135 länder och över 5 000
städer. I Sverige deltog enligt SIFO varannan svensk och över 70 % av Sveriges kommuner.
I år infaller Earth Hour lördagen den 31 mars kl 20:30-21:30. Mariestads, Töreboda och
Gullspångs kommuner deltar. Earth hour har alltid handlat om mer än att bara släcka
ljuset.
Här kommer några tips på hur du enkelt kan spara energi alla årets dagar.

Låter du din bil stå på tomgång? Varför gör din dator det?


Aktivera energisparfunktionen för både bildskärm och dator.
(Gå in på Kontrollpanelen/Maskinvara och ljud/ Energiinställningar)
Se till att skärmen automatiskt stänger av sig och att datorn sätts
i viloläge om du tar en paus. Skärmsläckare med flygande
föremål kan vara roliga men innebär att både dator och skärm
drar ström som vanligt.



Se till att datorn med kringutrustning stängs av helt och
hållet när den inte används.

Använd inte mer energi än du behöver


Många elektriska apparater har transformatorer som
drar ström även då de är avstängda.



Koppla in dina elektriska apparater på kontoret i ett
grenuttag med strömbrytare där du lätt kan stoppa
strömmen med ett enda knapptryck innan du lämnar
din arbetsplats för dagen.

Lys inte upp i onödan


Släck alltid alla lampor när du lämnar rummet.



Lys upp där du är – placera belysningen nära dig där den gör nytta. Då slipper du att lysa
upp hela kontorsmiljön.



Om du har möjlighet – skaffa lysdiodlampor (LED) eller lågenergilampor. De är upp till
tio gånger så effektiva som glödlampor och har dessutom en mycket längre livslängd.
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Låna en energimätare


På alla bibliotek i MTG kan du låna en energimätare på
ditt vanliga lånekort. Stoppa den i ett vägguttag och se
vad dina apparater drar.



Snart kan du också låna en energidisplay på
biblioteken. Med en sådan ser du bl.a. momentan
förbrukning för hela huset eller lägenheten och kan se
senaste förändring och statistik för olika perioder.

Delta i Earth Hour



Gör som vår kommun - delta i Earth Hour!



Släck ljuset lördagen den 31 mars mellan kl. 20.30 - 21.30.

Utbildningsmaterial för förskola och skola
I samband med Earth Hour finns goda möjligheter att i skola och förskola att lyfta energi- och
klimatfrågan. Världsnaturfonden har utbildningsmaterial för förskola och skola (www.wwf.se).
Materialet finns på tre nivåer:
- förskola
- skolår 1-6
- skolår 7-9 och gy
För de minsta finns exempelvis energilekar och bildmaterial. För skolelever finns exempelvis
bakgrundsfakta, tipsfrågor och värderingsövningar. På WWF:s hemsida finns även tips på
aktiviteter att göra i skolan i samband med Earth Hour.

Hälsningar
Energi- och klimatrådgivningen samt Agenda 21 i Mariestad, Töreboda och
Gullspång

