Tillsammans för klimatet

Delta i Earth hour 24 mars
Den 24 mars är det Earth hour, världens största
klimatmanifestation. Tillsammans kan vi skapa
förändring. Kommunstyrelsen har beslutat att vi
är med, är du?

Valen vi gör i vardagen spelar stor roll för hur mycket vi
påverkar klimatet. Våra transporter, maten vi äter, våra
byggnader och vår konsumtion orsakar enorma koldioxidutsläpp. Earth hour handlar om att lyfta miljö- och
klimatfrågorna och få insikt om hur vi kan ställa om till ett
mer klimatsmart liv.
Så deltar kommunen i Earth hour vecka 12
Här är ett axplock av aktiviteter:
n Vi serverar klimatsmart mat på förskolor, skolor och
inom äldreomsorgen 23 mars, många av våra anställda
tar med klimatsmarta matlådor under veckan.
n Hjalmar Strömerskolan har temavecka om Hållbarhet.
n Strömsunds hyresbostäder arbetar för att öka det
generella klimatengagemanget hos sina hyresgäster.
n Jämtlandsvärme släcker ned belysningen på värmeverket
i Strömsund under Earth hour.
n Vi lanserar nya sidor på webbplatsen med tips och råd,
www.stromsund.se/klimatsmartvardag
Följ aktiviteterna på webben och i sociala medier.

Vi är med – delta du också!
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Gör det du också!
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Under hela 2018 lyfter vi miljö- och klimatfrågorna lite
extra i Kommunalmanackan, och vecka 12 sker aktiviteter
under en Klimatvecka i samband med Earth hour 24 mars.

och skriv ut vår sorteringsguide

från och med januari på

– skadar alltid miljön. Det

drabbar så

www.stromsund.se/kommunalmanackan

släpper vi en
ny artikel på
temat ”Vägar
till en hållbar och
klimatsmart kommun”.
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märksammar
du Earth hour? Kanske
med sagor framför öppna
spisen eller med middag
i stearinljusets sken? Dela
din upplevelse med oss!
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