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Kom igen fru Borgmästare. 
Vi har ett aVtal. Det här är 

fel tillfälle att tVeKa.
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Jag tVeKar inte. 
Jag Bara informeraDe 

Dig om att flera parter 
har Visat intresse i 
Det anDra förslaget. 

förslaget om 
solVinDen.

sKämtar ni? 
fossilia har mer än 
100 år aV erfarenhet. 

hur Kan någon tro att en 
hanDfull VinDturBiner 

sKulle Klara aV att 
proDucera all Den energi 

Vi BehöVer?

Ja, men ni Vet, herr carBunculus, 
att Det finns en allt VäxanDe oro för.. 

Ja ni Vet.. KlimatföränDringen.

låt oss sKippa hippiesnacKet. ni Vet
att Vårt KraftVerK Kommer att Vara 

Det mest effeKtiVa aV sitt slag. 

Dessutom Kommer Vi 
att Kunna Köra ner en aV De 

minDre effeKtiVa KraftVerKen 
tacK Vare Vår inVestering. 
Det är Ju Bra  för milJön.

Jag är aV samma åsiKt som ni, 
mr carBunculus. men alla ser Det inte så. 
nästa Val är om ynKa 18 månaDer och Jag 

har inte råD meD missnöJe BlanD VälJarna.

tror ni VerKligen att era VälJare 
Bryr sig om Det här? era VälJare Vill 

ha el. Därför BorDe Det Vara Vårt 
primära BeKymmer.

Var inte så pessimistisK för öVrigt. 
KlimatföränDringen har inte Varit något proBlem 

hittills. låt oss ta an Det proBlemet sen 
när Det uppstår på riKtigt. Kan ni Komma

 på ett enDa proBlem som VetensKapen 
inte har hittat en lösning på?

hmm.. cancer? fattig-
Dom? hungersnöD?
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Kom igen fru Borgmästare. 
VaD är ert proBlem? soV ni 

Dåligt i natt?

Vi sponsorerar 
öVer 50 aKtiViteter och 
organisationer i Den 

här staDen. ni Vill inte 
att saKer och ting sKa 

änDras, eller hur?

neJ, sJälVKlart 
inte, men…

VinDturBiner. är Det 
VaD era VälJare Vill ha? 

fula turBiner Vart än man 
tittar? Kom ihåg att ifall 

Vi Bygger Det nya KraftVerKet, 
Kommer Vi att inVestera 
intäKterna i många nya 

proJeKt. Jag loVar.

KansKe har ni rätt. 
men ni måste öVertyga folKet 

meD er pr-KampanJ. 

Jag Vill inte råKa ut 
för något truBBel.

ni Kommer inte att 
ångra Detta Beslut, 

fru Borgmästare.

hoppas Det.
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fru Borgmästare, Jag är Klar 
för Dagen. är Det oKeJ 

om Jag går hem?

Det har Varit en helVetisK Dag.

Borgmästaren! Vi har ViKtiga saKer att 
DisKuterar! snälla fru Borgmästare!

inte nu, Jag har 
VälDigt Bråttom.

heJ! Det VerKar 
som att.. Jag Vet 
inte, nånting om 

KraftVerKet.

heJ sofia! VaD 
hanDlar allt 
oVäsen om?

Jo sofia, Du Kan 
gå hem. Jag tror 
att Vi alla går 

hem nu. 
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äh! politiKerna! De 
lyssnar alDrig!

Kom emma, Vi fortsätter 
meD namninsamlingen.

“ut meD fossila Bränslen 
och in meD förnyBara”

VäxthuseffeKten är 
ingen Bluff. oförnyBara 

Bränslen förstör 
Vår planet.

VaD går Den här 
namninsamlingen 
till, egentligen?

Vi Vill Visa politiK-
erna att en stor Del aV 

folKet Vill ha för- 
nyBara, inte fossila, 

Bränslen.

men VaD istället 
för Kol?

Det finns en 
massa att VälJa 
mellan. solKraft, 

VinDKraft…

Vi Vill inte att fossil-
ia sKa Bygga ett nytt 
KraftVerK här. Vill ni 

sKriVa unDer?

Vem proDucerar grön 
energi Då fossilia 

proDucerar Bara oförny-
Bart?

Det finns många oliKa 
proDucenter. en aV Dem, 

solVinDen, är intresseraD 
aV att Bygga VinDKraft 

på grönängen.
ah! så Det Var 
VaD De prataDe 

om på Kontoret…
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 Vi sKa läsa era pamfletter. 
tacK, och lycKa till 

meD namninsamlingen!

Jag går hem. 
Jag Känner inte för 

att spela Just nu.

ah… oKeJ.

fossilia är inte att lita på, 
tro mig, Jag Vet.  solVinDen-

aVtalet sKulle Vara så mycKet 
Bättre för staDen.

älsKling, glöm inte 
att Du arBetar för Dem. 
Bit inte Den hanD som 

föDer Dig.

Jag arBetar inte för Dem. 
Vårt pr-Bolag arBetar för Dem. 
och Jag hoppas att Jag änDå 

får säga min åsiKt.

Varför BaD Du inte 
om att få JoBBa me ett 
annat proJeKt, pappa?

i min ställning Kan man 
inte Bara VälJa, älsKling.

fossilia är företagets 
Bästa KunD och 
De Betalar Bra.
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FÖR DIG FÖR MILjÖN FÖR FRAMTIDEN

Sol-, vind- eller vattenenergi för Ditt hem? Klicka här

Läs mer om vår EKOenergicertifierade el

EKOenergi är ett nätverk bestående av 35 europeiska miljöorganisationer från nästan alla europeiska länder. Vi främjar 
användande av förnybar energi och vill ge elkonsumenter en möjlighet att få ut mer av deras energikontrakt.

EKOenergi är också namnet på det enda paneuropeiska ekomär-
ket för energi. EKOenergi är förnybar energi. Utöver det uppfyller 
de kraftverk där EKOenergi produceras kriteria som EKOenergi 
nätverket har fastställt.

Läs mer om grön energi 
och klimatförändringen ->

Läs mer om vår Klimatfond  ->

solvinden

Hem Om oss Miljömärket Hur köper man EKOenergi

Jag googlar Dem Just... 
Kolla på Det här…

har Du hört om solVinDen?

har Du någonsin 
hört om eKoenergi?

neJ. Kolla Deras 
hemsiDa. åh... Den finns 

på 30 oliKa språK!

“europeisKa Konsumenter 
har rätt att VälJa fritt 

BlanD elproDucenter och typ 
aV energiKälla”

Jag Visste inte att Det 
fanns så många elpro-
Ducenter. Vi har alltiD 
Bara anVänt fossilia.

EKOenergi Miljömärket för el
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För varje MWh vatten- 
energi som säljs som 
EKOenergi går minst 10 
cent till EKOenergis Miljö-
fond.
Pengarna används för att 
finansiera projekt för restau-
rering av vattendrag. 
Läs mer här ->

... heJ, titta här.
“eKoenergis milJöfonD”. 

VaD Kan Det Vara? EKOenergis Miljöfond

VaD annat håller De här 
eKoenergi-typerna på meD?

Det VerKar som att De sätter ut 
milJöKriterier för KraftVerK. 

hör på.

De har effeKtiVitets- 
KraV för Biomassa- 

KraftVerK, och De 
tillåter inte ens all 
slags Biomassa. t.ex. 
Biomassa som sKulle 
Kunna anVänDas som 
mat goDKänns inte.

Varför Byter Vi inte ut 
Vårt elKontraKt. så sKulle 

Våra pengar gå till 
något nyttigt istället.

sofia, KlicKa på Den Där Knappen 
Där Det står “Köp eKoenergi”.
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EKOenergis Miljöfond

heJ sofia! 
mår Du Bättre?

lite. Jag sKulle VilJa prata 
om något meD er alla. 

Det är VälDigt ViKtigt.

ViKtigare än Vår träning? 
poJKarnas lag har en match på 

sönDag.

aBsolut. har ni hört om Det nya 
KraftVerKet De Vill Bygga?

menar Du Det på grönängen?

Ja, Just Det. Just nu 
håller De på att Besluta 

om typen aV KraftVerK som 
sKa Byggas Där.

Jag har tänKt på Det här 
hela gårDagen. Jag tror 
att Vi Kan göra nånting 

för att stöDa 
VinDturBinsförslaget.

Varför tar Du upp Det här nu? Vi är här för att spela. 

Jag Vill inte förlora 
sönDagens match p.g.a. Ditt gnäll.
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Det hanDlar inte om mitt gnäll!
Det finns reDan aKtiVister som arBe-

tar för VinDparKen.

Kom igen sofia. 
VinD… hahaha! 

Det Kommer 
alDrig att 
fungera…

Jag Vet att 
ni alla är  meDVetna om 

VäxthuseffeKten och 
KlimatföränDringen. 
grön eleKtricitet Kan 

hJälpa till att stoppa Det, 
och Vår staD KunDe Visa 

gott föreDöme.

Varför inte? i Vissa 
länDer Består 20 % aV all 
el reDan aV VinDenergi. 

och Det här är ännu Bara 
BörJan.

Det Där är såDant Där 
sKitsnacK som hippien hit-

tar på för att få oss alla att 
leVa som grottmännisKor.

men.. fossilia är Ju 
Vår sponsor?

Ja, hurså?

om De får mer pengar  
KansKe Vi ocKså får Det!

Varför sKulle… 
saK samma.

Det hanDlar om 
att Kunna VälJa.  
Jag hoppas att ni 

tänKte på Det.
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Det här låter Ju helt Bra sofia, 
men VaD Kan Vi göra åt saKen? 
Jag menar, Det är staDsfull- 

mäKtiges uppgift att Besluta.

Jag sKulle ocKså VälJa 
grön energi, men Jag 

tror inte att De Kommer 
att fråga efter Vår åsiKt.

och Därför saDe Vi 
att Det är onöDigt att tala 
om Det här. Kom igen, Kan Vi 

spela nu, Vi har ViKtigare 
saKer att hålla på meD.

men KansKe 
Det finns något 

som Vi Kan 
göra…

sofia, Du JoBBar Ju för 
staDen. har Du någonsin 

försöKt ta upp saKen?

inte ännu. Jag Ville lära mig 
mer om saKen först.
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fru Borgmästare? har 
ni en minut extra?

..inte Just nu, Jag 
har Bråttom. 

Jag Vet… men Jag 
önsKar VerKligen att 

staDen ValDe  grön 
energi…

Jag KunDe inte rå för Det, 
men Jag hörDe er DisKussion 

meD herr carBunculus.

Det har inget meD 
Dig att göra, sofia.

Vår staD gör reDan mycKet, sofia. Vi har Just 
infört återVinningssopKärl i hela staDen. Vi 

Kan inte lösa alla VärlDens proBlem.

grön eleKtricitet är 
VerKligen heDersVärt, 

men… Det är inte så 
enKelt.

Varför inte?

för att Det Blåser inte hela 
tiDen sofia… och Vår staD 

BehöVer mycKet energi…

men om Vi BörJar 
anVänDa grön…

Du är för ung för 
att förstå.

grön eleKtricitet KansKe 
är framtiDen sofia… 

men inte nutiDen.
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öh… Jag förVän-
taDe mig att Du 

sKulle Vara älDre.

haha! Jag JoBBar som Volontär på 
eKoenergi. treVligt att träffa Dig 
sofia. Du saDe att Du haDe fågor?

om Du Vill Köpa grön el måste Du Be om Det aV Din elproDucent. De 
anVänDer ursprungsgarantier för att BeVisa att De har proDucerat 

tillräcKligt mycKet grön el för att täcKa Din Konsumtion.
.

Ja. staten ger ut ursprungsgarantier, DVs. ett 
slags certifiKat, för VarJe mWh grön el som 

en elproDucent proDucerar. elproDucenter Kan 
sälJa en liKa stor mängD grön el som De har urs-

prungsgarantier för.

om proDucenter inte har tillräcKligt meD egen 
grön proDuKtion Kan De ocKså Köpa 

ursprungsgarantier aV anDra elproDucenter. 
men VarJe ursprungsgaranti Kan anVänDas Bara en 

gång. för mer information Kan Du BesöKa 
Vår hemsiDa.

Jag Deltar i europeisK VolontärtJänstgöring (eVs) 
som är ett eu-finansierat program som gör Det 

möJligt för unga männisKor att JoBBa som 
Volontärer utomlanDs i iDeella föreningar. 

eKoenergi tar emot Volontärer från oliKa länDer.

någon sa att Det är omöJligt att Veta VaD för slags el Du 
får Där hemma. hur fungerar Det?

ursprungsgarantier?

toppen! 
tacK!

förresten… VaD menaDe Du när Du sa att 
Du arBetar som Volontär på eKoenergi? 

Jag BleV nyfiKen!

WoW! Just Det, 
Jag har ocKså några frågor 

om KlimatfonDen…
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sofia! Vi ficK Ditt 
meDDelanDe. så Du 
saBBaDe Det meD 
Borgmästaren?

Vi saDe Ju att Det Var 
en Dum iDé.

Jag ficK inte henne att läsa 
nånting. Jag tror att Det är 

Dags för anDra slags 
åtgärDer.

Du talaDe om en 
namninsamling?

precis som De 
Där ynKliga 

hippiena? 

 tror Du att lite 
Klotter Kommer 

att hJälpa?

Ja Det tror Jag. fast ännu ViKtigare 
är att Berätta åt männisKorna att 

Det finns ett alternatiV.

Ja men Vi är en fotBollsförening. 
inte en “räDDa VärlDen”-förening. ser Du 

floWer poWer sKriVet på Väggarna?

Vi KunDe göra flygBlaD. 
eller planscher. Jag 

KunDe hänga upp några på 
uniVersitetet.

Vi är inte BunDna ViD fossilia på liVstiD! Vi måste 
informera så många männisKor som möJligt. 

KansKe Vi Kan få åtminstone en Del aV Vår energi 
utBytt mot grön energi!

ta Det lugnt! 
Vi är Ju Vänner. 

Varför Kan Vi 
inte göra nåt 

annat 
emellanåt?

Jag har inte tiD 
att slösa på er 

hippieKampanJ. hyr ut 
ett annat rum för er 
fritiDsVerKsamhet.

Varför Bryr ni er? Vi anVänDer 
inte föreningens pengar för 

att finansiera aKtiViteterna. 

Vi risKerar att förlora 
sponsoreringen
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tror ni att Det är 
möJligt…?

hur sKulle Vi annars 
ha råD meD en VälsKött 
gräsmatta, uniformer, 
ett  luftKonDitionerat 

KluBButrymme...

KansKe Vi inte BehöVer så 
mycKet pengar. Jag menar, 

Vem anVänDer ens luft- 
KonDitioneringen? och Vi 
KansKe inte BehöVer nya 
uniformer VarJe säsong?

Varför inte?

Vår förening gör 
ingenting emot Dem. 

inte Kommer De att sluta 
sponsorera oss.

Var inte så naiV, sofia. om största 
Delen aV er Deltar i Den här Dumma 

greJen får De Veta. och Varför 
sKulle De i så fall fortsätta 

satsa pengar på oss?

och Vem Kommer att 
Berätta Det för Dem?

Killarnas lag är nästan på Väg 
att gå till De regionala mästersKapen. 

Vi Vill inte förlora Den här möJligheten 
på grunD aV Dig.
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era iDioter. 
lycKa till. 

ni Kommer att 
ångra Det här.

men låt oss änDå 
hoppas att marcs 

räDsla inte 
förVerKligas.

och om fossilia slutar 
sponsorera oss hittar Vi 
någon annan. Vi BehöVer 
inte såå mycKet pengar. 

Vi Kommer änDå att 
fortsätta spela.

Kan Vi äntligen 
BörJa träna nu?

ta Det lugnt marc. 
Vi spelar Väl Då… att Vinna 

hanDlar inte Bara 
om att träna, 

utan ocKså om laganDa.

men 
mäster-
sKapet…

Vår Vinst 
Beror på oss, 
inte på Dem..

Vi får Väl se...
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Jag tycKer om Den 
här layouten

tror Du att 
“Byt till grön energi!” 

är tillräcKligt Bra?

KansKe Vi KunDe 
Komma på något mer 

finurligt. Det här är 
VälDigt simpelt. Vi Vill hålla Det 

simpelt och 
lättförståeligt.

Vi Delar ut Dem 
till såDana som 
inte Vet något 

om saKen.

Vi Kan hålla Vårt 
DisKussionstillfälle 

på BiBlioteKet! 

Vi har en månaD på oss. 
tror ni att Vi har tillräcKligt tiD 

för marKnaDsföring?

Jag Kan sKöta 
marKnaDsföringen. Du 

BorDe sKriVa före-
Draget, sofia.

Jag… Jag haDe 
inte tänKt tala… 

Jag…

Du är rätt person, sofia. Du har 
reDan öVertygat oss alla! Jag är 

säKer på att Din presentation 
Kommer att Vara imponeranDe.
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ursäKta, sKulle ni VilJa sKriVa unDer 
Vår namninsamling för att Bygga 

VinDKraftVerK på grönängen?

Det måste Vara samma personer som 
sKicKaDe De Där e-mailen om att 

Byta om till grön energi.

Ja, Vi alla ficK Dem.
Jag läste solVinDens förslag igen. 

Det låter Bättre än Jag minDes.

heJ haralD, 
tänKer Du inte 

läsa Den?

Det här eKo-
struntet? har 

inte tiD.

Det är faKtisKt inte så 
farligt. Du BorDe ta Dig en 
titt på Deras hemsiDa. Det 

VerKar som att…
snart  har Du Väl DreaD-
locKs och går i sanDaler 

om Du inte aKtar DeJ.
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VaD hänDer när VinDen 
inte Blåser och solen 

inte sKiner?

Det finns anDra Källor för 
förnyBar energi, som t.ex. 

VattenKraft och Biomassa… 
teKniKen för att BeVara energi 

utVecKlas ocKså hela tiDen.

Jag har hört 
att turBiner 
ofta DöDar 

fåglar.

ByggnaDer och trafiK DöDar fler 
fåglar än VinDturBiner, för att 

inte tala om KlimatföränDringen. 

Det hanDlar ocKså om läge. 
eKoenergi-märKet tar Det 

i BeaKtanDe.

är inte VinDenergi 
VälDigt Dyrt? 

Kommer Vår räKning att 
Vara större?

Det stämmer inte 
längre att förny-
Bar energi sKulle 

Vara Dyrare.

om KolKraftVerKen sKulle Betala 
ett sKäligt pris för De föroreningar 

De orsaKar, sKulle VinDenergi Vara 
ännu Billigare. Dessutom Kommer 

VinD alltiD att Vara gratis. Kol inte. 

Vi sKulle Ju 
Kunna Bränna 

staDens aVfall!  
Det är Ju 

förnyBart!

tänK om Jag 
Bara sKulle 
ta och Köpa 
solpaneler?

-en i 
taget! KunDe inte eKoenergi Bygga 

VinDturBiner åt oss?

eKoenergi är ett märKe som 
garanterar att elen är grön. 
solVinDen Kommer att Bygga 

VinDturBinerna. 

hursomhelst Kommer ni inte 
Vara tVungna att Köpa energi aV 
solVinDen, Det hanDlar Bara om 

att ha rätt att VälJa.

Ja, Du Där. 
tala, tacK.

om Vi Kommer att 
Bygga VinDKraftVerK, 
Kommer Då staDens 
luft att Bli Bättre?
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Du hade rätt. Vi måste 

hålla ett öga på 

den här tjejen.

carbunculus

Du talaDe 
VälDigt Bra, fast 

Du är ung!

tacK herr 
anDersson. 
Jag Var nog 
rätt nerVös.

sKulle Du ha lust att gästa 
Vårt raDioprogram?  Vi har ett 

program, på freDagar ...

Det sKulle 
Vara toppen!

Jag Kan lägga upp Dem på min 
ButiKsDisK. Jag är säKer på att 

några aV mina KunDer gärna 
sKulle läsa Dem.

Till:
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Vi gick över till
EKOenergi

hm… Jo förstås, Vi Kan 
DisKutera saKen igen… men…

alla De här företagen Byter 
om till gröna elaVtal! Det är en 

fin möJlighet för staDen 
och för partiet..

folKet VerKar 
VilJa ha Det. 

på tVå månaDer har De fått 
ihop mer än 5000 

unDertecKningar för att ge 
grönängen till solVinDen.

herre Du milDe… Vi.. 
Vi måste Ju tänKa på 

VaD folKet Vill ha. 

hur låter ett möte nästa 
VecKa för att DisKutera Den 
offentliga upphanDlingen?

23



Den Där flicKan! 
allt är 
hennes 

fel!

ingen haDe hört om 
eKoenergi tiDigare, 

och ingen BryDDe sig 
om solVinDen. och nu, 

p.g.a. henne…

hur många KontraKt har 
Vi förlorat reDan?

för att inte tala 
om att Borgmästaren 
inte Kommer att hålla 

sitt löfte!

....om Vi gör oss aV meD 
leDaren Kommer Kan-

sKe hela rörelsen att 
falla ihop. saKta men 

säKert.

men hur? hon VerKar Vara VälDigt 
populär. hon Vann öVer fotBolls- 

KluBBen, hon har t.o.m. KontaKter i 
Borgmästarens Kontor.

.... hennes pappa JoBBar på 
Vår marKnaDsförings- 

KampanJ. mamman har in-
get JoBB...

VerKligen? 
och Det här 
Berättar Du 

först nu?

ca 50 företag har 
Bytt om…
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ursäKta meJ 
för en stunD. 
Vi Kan hålla 

en paus.

...han är en aV Våra 
nycKelpersoner…

...Ja, men…

herr carBunculus! hur Kan 
Jag stå till tJänt?

...Det är mycKet 
pengar.

...låt oss se VaD 
Jag Kan göra…

...Ju snaBBare, Desto 
Bättre. Det är reDan 

gJort, herr carBunculus.

Det Var lättare än 
Väntat. rachel, se till 

Den här transaKtionen.

VälspenDeraDe pen-
gar, herr 

carBunculus.

nu har Jag en 
talKshoW att gästa, 

för att räDDa 
företagets ära.

om Det inte är 
Det, Kommer Jag 
att låta Dig stå 

till sVars. 

och fortsätt JoBBa. 
Jag BehöVer få höra lite 

mer goDa nyheter.
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pappa! Vårt lag Vann 
Dagens match! Vi Kommer 

att gå ViDare till De 
regionala mästersKapen!

Det är 
fantastisKt, 

älsKling…

Du ser 
trött ut…

Det är Jag. 
Jag menar… Jag ficK 

sparKen iDag.
i.. iDag? men 
hur? Varför?

De säger att Det är 
omstruKturering… 
De måste “sKala aV 

VerKsamheten”.

Det här är Ju helt 
ologisKt! Du är en aV 
Deras Bästa… Varför 

sKulle De…

Det Var han.

Kom igen sofia.. inte är 
han Väl så… elaK…

iDag har Vi herr carBunculus meD oss 
här i stuDion! herr carBunculus, VaD anser 
ni om Den pågåenDe  eKoenergi-KampanJen?

“Den är öVersKattaD. Vi är experter på att 
proDucera energi. om Det sKulle Vara möJligt 

att proDucera el från VinD på ett Vettigt sätt, 
sKulle Vi ha gJort Det för länge sen. 

tyVärr är Det många som faller för såDan 
här milJöalarmism nuförtiDen.”
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“fossilia är Det Bästa Valet för Vår älsKaDe staD. 
ren, effeKtiV och pålitlig Kol, istället för…”

Det Var han, pappa. fossilia 
förlorar i popularitet. Borg-

mästaren gicK meD på att hålla 
ett nytt möte för att DisKutera 

ämnet meD råDgiVarna.

solVinDen Kommer att få KontraKtet, 
och Dessutom Vinner Vi folKets 

förtroenDe. har Du sett hur många 
företag och ButiKer som har Bytt till 

eKoenergi på sista tiDen?

och Du, min älsKling, är 
galJonsfigur för hela rörelsen. 

Jag Kan änDå inte tro att De sKulle 
ge mig sparKen p.g.a. Det.

Det här är hemsKt. 
VaD gör Vi nu? ni BorDe läm-
na KampanJen, BåDa tVå. Det 

är inte Värt allt Det här.

mamma! Ju fulare spel 
De spelar, Desto hårDare 

Kämpar Vi! 

Dessutom Kommer Jag 
Ju inte att få tillBaKs 

mitt JoBB ifall fossilia 
får Bestämma. Jag hittar 

ett nytt JoBB. Jag är 
en aV De Bästa.

“men Vem är Denna sofia, 
leDaren för staDens 

gröna energirörelse? VaD 
är hennes motiV?

Kommer hon att ta 
an utmaningen och 

tala ut inför 
Kameror?”
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Jag BleV inBJuDen 
att gästa 

talKshoWen!

De ringDe. programmet 
spelas in nästa VecKa. Jag 
är inte färDig för Det här

Kom igen sofia! tänK på Det som 
en tentamen. Du är garanterat färDig. 

Du har Ju inte talat om Just något 
annat än eKoenergi och grön energi 

på sista tiDen.

Jag Vet, men Det här är 
annorlunDa! programmet har 

massor meD tittare, 
och många aV Dem Kommer 

att Vara för fossilia. tänK om 
Jag saBBar Det?

lyssna här, Det här är 
Vår Bästa chans 
att nå Dem alla. 

Du är en KänDis sofia! och Det här 
KostaDe reDan 

min pappa 
hans JoBB.

Vi Kan preppa DeJ! 
Vi sKriVer ner några 

argument, Jag Kan 
låtsas Vara 

programleDare.

 fröKen sofia, är Du 
inte lite för ung för att 

Bry Dig om KraftVerK? 
Varför håller Du på 

meD Det här?
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som en ung männisKa, 
har Ja mycKet att förlora på 

grunD aV KlimatföränDringen. 
Det hanDlar om min framtiD.

sKulle Det inte 
Vara smartare att 

foKusera på 
Dina stuDier?

Jag Kommer antagligen 
att BörJa ViD uniVersitet 

nästa år, men Jag tror 
VerKligen på grön energi 

och eKoenergi.

och Det här är inte något 
som Jag Kan prioritera lägre 

än mina personliga mål- 
sättningar, eller senarelägga 

till efter uniVersitetet.

om Vi Vill att Vår planet sKa Klara sig, 
är Det Bråttom att Byta om till  

förnyBar energi. Vi måste agera nu.

tror Du VerKligen att grön el 
Kommer att räDDa planeten? 

finns Det inte anDra  
alternatiV att öVerVäga?

Vi måste ocKså änDra om 
Vår liVsstil… t.ex. genom att 

äta minDre Kött och spenDera 
Våra semestrar  

närmare Våra hem.

men Jo, förnyBar energi är Väsentlig. om 
Vi inte Byter om till förnyBar energi, 

Kommer Vi inte att lösa KlimatproBlemet. 
Vi BehöVer öKa meDVetenheten om Det.

grön energi är 
en Del aV 

lösningen. 
Vi BehöVer ocKså 

energieffeKtiVitet. 
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sofia, Du ValDe att främJa 
främst proDucenter som 

sälJer eKoenergi. 

Vi startaDe Det här som en loKal 
KampanJ för VinDKraft, men Vi upptäcKte 
att Vi Kan ha en större inVerKan genom 
att Vara en Del aV eKoenergirörelsen.

VaD menar 
Du? när man Köper el från en eKoenergi-proDucent går en 

Del aV pengarna till KlimatsKyDDsproJeKt.

Det BetyDer att man ocKså Kan göra 
något gott meD sitt Köp. 

men hur fungerar Det i praKtiKen?

försälJningen aV eKo- 
energi BiDrar ocKså till att 

finansiera nya förnyBara 
installationer.

De sponsorerar anDra 
organisationer meD erfarenhet 

aV liKnanDe aKtiViteter. 

De sponsoreraDe nyligen 
organisationen oiKos för ett proJeKt 

i tanzania för att förse en sKola 
på lanDsBygDen meD solenergi.
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en mer hållBar framtiD är 
möJlig, men alla måste Dra sitt 

strå till stacKen. Därför 
foKuserar Vår KampanJ 

på information.

Vi klarar det

Din KampanJ VerKar BörJa 
nå sina mål. De saDe på 

nyheterna att Borgmästaren 
har hållit flera möten meD 

sina råDgiVare. 
grönängen har inte ännu 

fått sitt KraftVerK.

har Du nånsin tänKt på Dem 
som JoBBar på fossilia? 

VaD Kommer att hänDa Dem? 
Kommer De att förlora 

sina JoBB?

förnyBar energi Kommer 
att sKapa många nya JoBB. och 
som öVergången till förnyBar 

energi inte Kommer att sKe öVer 
en natt, finns Det  tiD att 

omsKola arBetstagarna.

Vi Vill ge folKet en möJ-
lighet att VälJa, och ta ett 

första steg mot en mer håll-
Bar energianVänDning.

Det är VälDigt BeunDrans-
VärDa målsättningar. tror Du 

att ni Klarar aV Det?

hur Kan man VälJa om man inte 
Känner till sina möJligheter?

grön eleKtricitet är 
fortfaranDe 

unDersKattaD, och Vi 
måste ge Den 

en chans att Växa.
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anBuDsförfaranDe ifråga 
om ett KraftVerK på 

grönängen

Vi har tVå förslag: 
fossilia att Bygga 
ett KolKraftVerK; 

och solVinDen att 
Bygga en 

VinDKraftparK.

omröstningen 
är nu aVKlaraD. meD en maJoritet på 

70 % går KontraKtet 
till solVinDen.
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tVå år senare. 
saKer och ting har 
föränDrats en Del…

solVinDens VinDturBiner 
har Visat sig Vara 

fantastisKa. 
meDVetenheten om 

KlimatföränDringen öKar 
stänDigt.

fossilia är inte staDens 
mest inflytelseriKa före-

tag längre. ser ni De Där nya 
solVinDen-reKlamen? De är 

min pappas nya JoBB.

ocKså eKoenergi har 
Vuxit. nu har De mer än 

45 elproDucenter 
på sin siDa.

Jag och många anDra fungerar 
som Volontär för Dem. 

Vi Kommer att sponsorera tre nya 
KlimatproJeKt meD intäKterna 

från omBytta KontraKt.

en grönare framtiD 
har alDrig Varit 

så nära.
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Hur kan jag bidra?

Hemma

1. Byt     till EKOenergi. Det är inte bara det bäs-
ta sättet att försäkra att ditt val av elavtal kommer 
att ge upphov till positiva förändringar. Det sänder 
också en klar signal till producenter och politiker att 
du tror på en 100 % förnybar energiproduktion.

För mer information, se: www.ekonergy.org/se > 
Köp EKOenergi

2. Använd förnybara energikällor för att värma 
upp och kyla ner ditt hem. Exempel är biogas eller 
värmepumpar som fungerar med hjälp av förnybar 
energi.

3. Mät din energikonsumtion och dina en-
ergikostnader. Försök reducera dem genom att:
- se till att ditt hem är energieffektivt innan du köper 
eller hyr en lägenhet;
- värmeisolera ditt hus;
- se till att fylla din tvättmaskin full varje gång du 
tvättar kläder, samt låta dina kläder torka av sig 
själv;
-  inte slösa vatten, speciellt varmvatten;
- köpa de mest energieffektiva elektriska appa-
raterna samt stänga av dem då du inte använder 
dem;
- använda lock då du kokar och låta maten svalna 
innan du lägger den i frysen eller kylen.

just nu är klimatförändringen mänsklighetens största utmaning. Rapporter om ökade utsläpp av 
växthusgaser samt följderna av utsläppen är mer än oroväckande. Det finns dock goda nyheter: en 
lösning på problemet finns tillhanda. Det är både tekniskt och ekonomiskt möjligt att få vår planets 
resurser att räcka till för alla.

Det är dessvärre allt för få beslutstagare som tar problemet på allvar. De håller sig till föråldrade 
lösningar eller kommer på kortsiktiga svar på frågan. Som tur finns det dock allt fler människor som 
Sofia. Personer som skrider till verket istället för att vänta på ambitiösa internationella klimatkon-
ventioner.

Åtgärder på individnivå är långt från meningslösa. De kännetecknar en växande grupp personer som 
tror på att det här är det enda sättet att gå framåt. Och denna grupp kommer inte att gå obemärkt av 
de politiker som vill vinna val inom de kommande åren. Inte heller kommer den att gå obemärkt av 
företag som vill sälja sina produkter under 2020- och 2030-talen. Dessa åtgärder har också andra 
positiva effekter: det är otroligt hur mycket pengar man kan spara och hur hälsosamt man kan leva 
genom att välja mer miljövänliga alternativ.
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i trafiken

4. Undvik att använda bil. Att cykla och gå är ofta bra och hälsosamma alternativ. Ifall offentliga 
transportmedel inte är ett fungerande alternativ kan du försöka samåkning; det är ett bra sätt att 
spara pengar, förorena mindre samt få nya vänner.

5. Spendera din semester närmare hemmet - det kan vara precis lika trevligt. Undivk att flyga. 
Lufttrafik är en allt växande källa för utsläpp av växthusgaser.

smarta matvanor

6. Matproduktion     samt –transport förlitar sig på fossila bränslen. För att minska utsläpp av 
växthusgaser kan du:
- minska     din konsumtion av kött- och mjölkprodukter;
- köpa närproducerade säsongprodukter
- köpa ekologiskt
- se till att inte köpa mer än du behöver. För att komma igång kan du göra en lista på allt du slänger 
bort för att hålla koll på hur stora mängder mat du kastar bort.

stöd andra

10. Rösta på politiker som tar klimatförän- 
dringen på allvar. Stöd också föreningar som 
jobbar med miljö, mänskliga rättigheter, familje- 
planering...

skär ner, återanvänd, återvinn

7. Tal  väl vara om dina tillhörigheter. ju 
längre vi använder en och samma pryl, desto min-
dre avfall genererar vi, och desto mindre energi 
behövs för produktion av nya saker.

8. Köp begagnat, kvalitetsprodukter och 
produkter utan onödiga förpackningar.

9. Ge hållbara gåvor. Miljontals pre- 
senter hamnar på soptippen utan att någonsin ha 
blivit använda. Ge istället ett presentkort för ett  
teaterbesök eller massage eller skaffa din vän en 
plätt odlingsjord i en kollektivträdgård.

För mer information om ämnet 

se: http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_sv.htm
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Det allsmäktige Fossilia planerar att bygga ett nytt kolkraftverk på Grönängen. 
Fossilia är emellertid inte den enda aktören som är intresserad av platsen: Solvinden 
skulle hellre vilja bygga en vindpark på marken. Solvindens förslag får oväntad hjälp 
då Sofi a och hennes vänner sätter igång en kampanj för att främja användandet av 
förnybar energi.

Sofi a upptäcker snabbt att det inte endast är politiker som berörs av ärendet. På 
den öppna marknaden kan konsumenter välja vilket företag de vill understöda och 
vilken el de vill köpa. När Sofi a inser detta sätter hon snabbt igång en kampanj med 
slagordet ”Byt till EKOenergi”.

“Det handlar om att kunna välja.  
Jag hoppas att ni tänkte på det.”


