DIALOG

Vi vil alle gerne bidrage til en mere bæredygtig udvikling. Men hvor
skal vi begynde? Hvilke dilemmaer kommer vi ud i, når der skal træffes
valg? Måske gode snakke med familie, naboer, venner eller kolleger
kan være et sted at starte, for at bliver inspireret og udveksle de små
gode råd, der gør en forskel i hverdagen.

EN VEJ TIL MERE BÆREDYGTIGT HVERDAGSLIV

2 MATERIELLE TING

3 BÆREDYGTIGHED ER OGSÅ...

Er der materielle ting, du finder glæde
og høj værdi ved – og er der noget, du
vil købe mindre af i fremtiden?

1 DET GODE LIV

Bæredygtighed er mere end mad, forbrug og klima.
Det er også økonomi, sundhed, uddannelse m.m.
Hvad tænker du på, når du hører ordet “bæredygtig”?
Og hvad betyder det for dig?

Hvad er vigtigt for dig, og
hvad vil du gerne have
mere af i dit liv?

5 KØD

Kød nævnes igen og igen som den
store Co2-synder. Har det fået dig til
at spise mindre kød – og hvad skulle
der til, for at du fik lyst til det?

4 NATUREN

Er du til hav, skov eller græsplæne og afskårne
blomster – hvilke dele af naturen sætter du særlig
pris på – og hvordan kan du hjælpe med at styrke
bæredygtigheden netop der?

6 MADSPILD

7 GENBRUG OG CIRKELØKONOMI

Madspildet i danske husholdninger er
tårnhøjt. Hvad er dit bedste tip til at
undgå at smide mad ud?

Vi sender gerne vores aflagte tøj i genbrugsbutikker,
og måske deler vi også hækklipperen med naboen.
Hvad betyder det for dig at dele og genbruge?

9 VIDEN

8 VANER

Hvilken ny bæredygtig vane kunne
du godt tænke dig at få – og hvad
står i vejen for det?

Er der viden, du mangler for at kunne
være mere bæredygtig i din hverdag
– i så fald hvilken, og hvor kunne du
tænke dig at opsøge den?
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