
Hva kan vi gjøre hjemme? 
1. Man skal ikke kjøpe klær uten grunn: Redesign og arve.  

2. Resirkulere og sortere avfall: Mat, plast og rest for seg! 

3. Kjøre mindre bil: Kan vi gå/sykle eller kjøre sammen?  

Hva kan vi gjøre i Senjahopen? 
1. Ta med eget handlenett på butikken 

2. Slutte å kaste plast i naturen, plukke søppel når vi ser det 

3. El-ting isteden for bensinting: Elbil, elsparkesykkel, elsykkel 

Hva bør vi kreve av politikerne våre?  
1. Bygg ladestasjoner for Elbil: Gjør det lett å velge grønt! 

2. Togbane i hele Norge: Vi vil kjøre kollektivt 

3. Ta inn mindre plast i Norge: Frukt og grønt og klær trenger 
ikke individuel plast 

Senjahopen 
Miljøavtale!

 13. JUNI 2021

Kjøtt eller fisk? 
En fiskemiddag har 
halvparten så stort 
klima avtrykk som 
en middag med 
kjøtt 

Matsvinn 
Hver tredje 
handlepose vi 
kjøper på butikken 
havner i søpla 

Olje 
1/3 av utslippene i 
verden kommer av 
at vi bruker olje og 
gass til ulike formål

TENK PÅ HVA SOM 
FORURENSER! 

1
KAN JEG GJØRE NOE 

SOM MINSKER 
FORURENSINGEN? 

2
TA GRØNNE VALG I 

HVERDAGEN! 
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