Låt portinformationen sitta kvar. Då kan även dina grannar läsa den.
Vill du ha ett eget exemplar så går det att skriva ut via hemsidan.
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Tänk på miljön

Miljön har blivit allt viktigare i världen och alla måste hjälpas åt
för att bidra till en bättre miljö. Med ganska enkla medel går det
att göra stora förbättringar. Här kommer lite tips för att vi
tillsammans ska kunna bidra till en bättre miljö som gör att vi
kan reducera påverkan på miljön och spara el, värme och
vatten. En del kanske verkar självklara, men de tål ändå att
påminnas om:
•Byt till lågenergilampor •Släck i rum där ingen vistas
•Stäng av TV:n, datorer och ta bort laddare •Använder du enbart fjärrkontrollen drar TV:n
ström i onödan och brandrisken ökar. •Laddaren till mobil som inte används, drar ström
och utgör faktiskt nuförtiden en vanlig brandorsak. •Duscha istället för att bada, det går åt
en mindre mängd vatten •Vädra snabbt

Tänk på vad du slänger

I våra grovsoprum hamnar tyvärr saker som inte har
där att göra. Exempel på det är gammal målarfärg och
gamla däck. Allt sådant åker du själv med till
Petterboda och slänger.
Sopgubbarna tar inte en kastad färgburk.
Det kostar föreningen ca 5000 kronor/gång att bli av
med några färgburkar och blir det 15 resor per år blir
Petterboda kretsloppscentral. www.tyreso.se
det mycket pengar, pengar vi kan ha till annat.
Det vi slänger, slänger vi i behållarna och inte på golvet och inte utanför dörren.
Det stod en säng utanför dörren för några dagar sedan. – Hur tänkte man då?
I snitt producerar vi i Sverige 500 kg hushållsavfall per person och år. Det finns mycket
som vi kan återvinna och återanvända och vi måste bli bättre i föreningen.
Blir det ingen bättring tvingas vi låsa grovsoprummen och bara ha öppet vissa tider.
Fler och utförligare miljötips finns på hemsidan. www.sjotungan.se

/Styrelsen
Info om föreningen finns också på www.sjotungan.se

