
Hej!
Vad kan du göra för klimatet?
Här är några tips, utmana en kompis, klassen 
eller familjen på Klimatbingo! Lycka till!

Stäng av 
vattenkranen 
när du borstar 

tänderna.

Sortera ett 
skrutt eller skal i 
matavfallspåsen.

Vädra din tröja 
istället för att 
tvätta den.

Skänk gamla 
leksaker till 

secondhand.

Cykla eller gå till 
skolan.

Sortera alla sopor 
under en dag 
och lämna på 

en återvinnings
station.

Välj att äta en 
vegansk maträtt.

Cykla eller gå till 
en fritidsaktivitet.

Släck alla lampor 
i rum hemma där 

ingen är. 

Sök på ”Biogas 
escape” på 

Uppsalavatten.se, 
prova spelet! 

Plocka upp 
5 st skräp från 

marken och kasta 
i en soptunna.

Visa sopsortering 
för någon som 

inte vet.

Stoppa ett 
impulsköp!

Välj att äta 
en vegetarisk 

maträtt.

Pyssla med 
skräp.

Dra ur alla 
laddsladdar och 
andra elprylar 

hemma som inte 
används.

Stäng av 
vattenkranen när 
du schamponerar 

håret.

Titta på filmen 
”Avfallstrappan” 

på Uppsala 
Vatten och Avfalls 

youtubekanal.

 Cykla eller gå till 
en kompis.

Plocka skräp och 
städa runt ett 

cykelställ.

Undvik matsvinn 
– Ät upp all mat 

på tallriken.

Laga något som 
är trasigt.

Fråga en vuxen 
hur sopor tas 

omhand på hens 
arbetsplats. 

Rensa en 
gallerbrunn från 

skräp (brunn 
i gatan) så att 
dagvattnet lätt 
kan rinna ner.

Byt prylar med en 
kompis.

Varför ändras klimatet?
Vi människor släpper ut så mycket växthusgaser 
i luften, som koldioxid från bilar, flyg och fabriker. 
Växthusgaser är till exempel koldioxid från fossil olja. 
Gaserna lägger sig som en filt runt jorden så att det 
blir varmare, för varmt. Isar smälter och vädret blir 
konstigt med stormar och för mycket regn eller för 
lite regn. Djur och människor får svårt att klara sig. 

Om vi sparar på jordens resurser och minskar 
mängden fossil olja som används till plast, bensin 
och andra grejer kan vi hejda utsläppen. Då kan vi 
bromsa klimatförändringarna. 

Vi är många som hjälper till, tack för att du 
är med!


