
Q20 Hva kan du selv gjøre for et bedre klima og miljø?
Answered: 65 Skipped: 45

# RESPONSES DATE

1 Me fyrar med ved og brukar ikkje bilen i utrengsmål; me syklar og går meir enn dei fleste. Tenker
globalt og kjører dieselbil som brukar lite brennstoff. Sorterer søppel og kastar lite mat. Brukar lite
med bæreposar av plast.

4/27/2018 1:33 PM

2 Planlegge jobb og handling 3/18/2018 10:34 AM

3 Kildesortering, bilbruk 3/18/2018 9:48 AM

4 La bilen stå hvis jeg kan. Holde naturen ren og ryddig 3/15/2018 6:38 PM

5 Kjøre mindre. Være med bærekraftig hjemme (kaste mindre mat, kjøpe mindre klær - bruke opp
og kjøpe brukt, bruke mindre plast)

3/15/2018 6:13 PM

6 Reise mindre med fly, Elbil, solceller 3/15/2018 9:38 AM

7 redusere strømforbruk. 3/14/2018 11:04 PM

8 Fortsette med kildesortering, gå/sykle på jobb, utslippsfri bil. 3/14/2018 9:58 PM

9 Slutte å kjøre bil 3/14/2018 10:39 AM

10 0 3/13/2018 8:11 PM

11 Ingenting 3/13/2018 7:41 PM

12 Sosialt miljø... Framsnakke fks skule osv, engasjere meg i lokale saker.. 3/13/2018 7:28 PM

13 Søppel. Handlevaner. Kjøpe mindre. 3/13/2018 7:21 PM

14 Gå / sykle/ 3/13/2018 7:06 PM

15 sykle til jobb, kjøpe elbil, montere solceller. 3/13/2018 5:58 PM

16 Sortering søppel, bevisst forbruk og bruk sv sykkel eller offentlig transport 3/13/2018 5:44 PM

17 Sosialt kan jeg bidra til frivillig arbeid. Miljø - kildesortering 3/13/2018 3:27 PM

18 Vi er et lite land, med lite utslipp kontra Kina, USA osv. Jeg sorterer søppel, fyrer med katalysator. 3/13/2018 1:57 PM

19 Er vell ikke mye vi i lille Norge kan gjøre/endre. Men gode søppelvaner, mindre kasting av mat. Gå
mer, mindre bil.

3/13/2018 12:34 PM

20 Matforbruk, sotering, reparere isteden for å kaste. 3/13/2018 12:26 PM

21 mindre plastbruk 3/13/2018 11:23 AM

22 sortere søppel, bevisst forbuker, kjøre mindre bil, 3/11/2018 1:36 PM

23 Gå til jobb istedenfor bil. 3/7/2018 2:04 PM

24 Bruke bilen mindre. få mer rimeligere kollektiv trafikk. 3/6/2018 11:31 PM

25 Inkluderende og imøtekommende 3/6/2018 5:26 PM

26 Redusere forbruk og utslipp. 3/6/2018 4:06 PM

27 Søppelsortering. Ingen plastpose. 3/5/2018 7:14 PM

28 Mine utslipp er allerede minimale. 3/5/2018 3:33 PM

29 Tenkje globalt, handle lokalt. Kildesortering, ikkje reise så mye med fly 3/3/2018 4:26 PM

30 Elin og kildesortering. Bruke mindre plast. 3/3/2018 11:51 AM

31 Sylke å gå mer. Kjøre mindre mer klimavennlig. Kaste minst mulig og tenke gjenbruk og
gjenvinning.

2/27/2018 10:29 AM
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32 Kjøre el-bil, bruke minimalt med plast (inkludert fleece), ikke kjøpe mat som blir kastet, handle
økologisk og kortreist, gå til jobb,

2/27/2018 12:16 AM

33 Sortere og velge bort bil. 2/26/2018 11:23 PM

34 Kjøre mindre bil, kjøpe mindre klær. 2/26/2018 8:05 PM

35 Effektivisering. Produsere flere enheter per time og energienhet. Alle miljøtiltak som fører til
svekket produktivitet virker mot sin hensikt.

2/26/2018 5:18 PM

36 Avfall sortering 2/26/2018 1:03 PM

37 satsing på mere kolektiv transport, miljøvennlig løsninger 2/26/2018 1:32 AM

38 Sikkert mer enn jeg gjør, kildesortere, gå mer, gjenbruk 2/26/2018 12:13 AM

39 Bedre utbygde sykkelstier. Flere stopp på Sørlandsbanen. Ladestasjon for el biler 2/25/2018 11:19 PM

40 Kjøre mindre, fly mindre, fyre med ved, argumentere for at andre bør gjøre det samme! 2/25/2018 12:37 PM

41 Bli enda flinkere på søppelsortering. Kjøre mindre bil. 2/4/2018 4:01 PM

42 Vi kildesorterer så godt vi kan. Unngår unødvendig forbruk 2/4/2018 11:45 AM

43 Være nøktern mht. forbruk, sortere og samle avfall, bruke naturen framfor kunstige
treningsapparater.

2/1/2018 12:31 AM

44 det spørsmålet må iata jobbe med 1/31/2018 10:17 PM

45 Sortere søppel 1/30/2018 3:23 PM

46 Mindre utslipp, 1/29/2018 8:16 PM

47 Bruke mindre plast 1/29/2018 6:19 PM

48 Er veldig lite vi kan gjøre..annet en kildesortere å ikke kjøre el bil 1/27/2018 5:25 PM

49 Fortsette sortering av avfall, vurdere alternative energikilder, gå og sykle mer når mulig 1/26/2018 12:43 AM

50 Mindre bruk av kjøretøy. Kaste lite mat 1/25/2018 4:03 PM

51 Bruke mindre strøm, la bilen stå, storhandle en gang i uka, kaste mindre mat, handle mindre klær
og interiør.

1/25/2018 1:26 AM

52 Tror ikke på klimaendringer 1/24/2018 10:35 PM

53 Søppelsortering,frivillig arbeid,dugnad, positiv innstilling til kommunen og nærmiljøet 1/24/2018 10:04 PM

54 Kildesortere bedre, kjøpe mindre mat som evt blir kastet. 1/24/2018 6:58 PM

55 Jobbe lokalt 1/24/2018 1:31 PM

56 Gå og sykle mer. Skaffe meg ny rentbrennende ovn. 1/24/2018 11:57 AM

57 La klede gå i arv, kaste mindre mat. bruke møblar og inventar til det er utslitt før ein kjøper nytt,
tenke FDV på mitt eige hus, slik at eg bygger eit bygg som kan stå i mange år før det må
rehabiliterast, ta meg av godt vedlikehold. Ha bilen lenger, ikkje kjøpe ny bil når den gamle byrjar
å hangle, men heller repparer på han til har rett og slett er heilt gåen. (produksjon av ny bil
forrureinar like masse som å kjøyre med ein gamal bil i mange tiår)

1/24/2018 11:11 AM

58 Nå begynte undersøkelsen å bli veldig lang og det er seint.. får heller komme tilbake med mer 1/24/2018 1:44 AM

59 Gjenbruk og produsere så mye som mulig av maten min selv 1/23/2018 11:47 PM

60 Sortere søppel, redusere bilkjøring 1/23/2018 10:49 PM

61 Sykle mer, elbil og vedfyring 1/23/2018 10:31 PM

62 Ta initiativ tilJeg har flyttet nærmere arbeidsplassen min. Kjører mindre bil i hverdagene. Jeg kan
reise mindre. Bidra til kunnskapsformidling. Kjøpe kvalitet fremfor kvantitet.

1/23/2018 8:57 PM

63 Huske å lade bilen hver dag. Være flinkere til å kildesortere. Være et forbilde for barna mår det
kommer til miljø.

1/23/2018 8:53 PM

64 Kjøre elbil 1/23/2018 8:29 PM

65 Sosial aktivitet 1/23/2018 8:11 PM
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