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PRESSINFORMATION 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda 

Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och 

försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.   

 

 

 

Onödigt skölja tallriken innan diskmaskinen 

På lördag den 24 mars klockan 20.30 till 21.30 inträffar världens största 

miljömanifestation – Earth hour, då hela världen släcker lyset. Utöver mörkläggning 

finns det flera saker du kan göra för att bidra till en mer långsiktigt hållbar miljö. 

– Visst är det en symbolhandling, men det är också en påminnelse om att det finns många 

saker du själv kan göra för att förbättra miljön, säger Christina Hillesöy, hållbarhetschef på 

Länsförsäkringar. 

Världsnaturfondens initiativ Earth hour har i år temat One planet life, vilket kan översättas 

till att vi ska tänka på att vi bara har en planet att ta resurser ur. 

– Men vi svenskar lever och förbrukar som om det skulle finnas 4,2 planeter, säger 

Christina. 

Vissa säger att Earth hour bara är en symbolhandling, men Christina säger att Earth hours 

största värde är att den visar att världen faktiskt kan samarbeta runt dessa frågor och att det 

inte behöver vara så svårt att vara med och bidra. 

– Det finns massor med saker du själv kan göra för miljön, många som bara kräver en 

marginellt större insats än att släcka en lampa, säger Christina. 

Här ger hon sina bästa tips på saker som du kan göra för att bidra till en hållbar 

värld. 

1. Ändra dina konsumtionsvanor. Köp färre prylar och kläder. Köp 

kvalitetsprodukter som håller längre. Sälj eller ge bort det du inte använder. 

Köp secondhand.  

2. Flyg mindre. Flyget är en av de största klimatbovarna. Och måste du flyga 

försök att undvika flygningar med mellanlandningar. Varje start och landning 

innebär en stor klimatpåverkan. Ta tåget, samåk, gå, cykla eller åk kommunalt 

när du kan. 

3. Se över dina matvanor.  Ät mindre kött och mer grönt. Välj matvaror efter 

säsong. Köp ekologiska, närodlade och certifierade matvaror. Planera dina 

måltider och undvik spontanköp. Släng inte överbliven mat. 
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4. Spara hållbart. Se över ditt pensionsparande och fondsparande. Investera i 

hållbara fonder och företag.  

5. Minska pappersförbrukningen. Be din bank, försäkringsbolag och andra 

leverantörer att sluta skicka utskrivna kontoutdrag och avtal. Betala räkningar 

via datorn eller mobilen.  

6. Justera inomhustemperaturen. Täta dragiga fönster och dörrar för att undvika att 

släppa ut varmluft. Vädra snabbt, gärna med korsdrag.  

7. Spar energi. Stäng av apparater. Apparater i standby-läge är stora energitjuvar. 

Köp energisnåla vitvaror och apparater. Byt glödlampor till lågenergilampor. 

Välj förnybar el. 

8. Källsortera papper, plast, glas och metaller. Lämna in batterier, glödlampor, 

elektronik, målarburkar och gamla mediciner. Källsortering och inlämning av 

farliga material är en vinst för miljön. Att bearbeta återvunnet material är 

mindre energikrävande än att bearbeta ny råvara.  

9. Koka vatten med tätslutande lock eller använd vattenkokare.  Undvik att 

förvärma ugnen. Om du inte behöver en specifik temperatur kan du lika gärna 

börja värma din mat på en gång från det att du sätter på ugnen. Tina fryst mat i 

kyskåpet. 

10. Lufttorka. Häng upp tvätten och låt den lufttorka i stället för att tumla. När du 

tvättar dina kläder, se till att maskinen är full. Hoppa över förtvätt och använd 

energisparprogram. 

11. Duscha istället för att bada. Att fylla ett badkar slösar mycket mer vatten än 

kortare duschar. 

12. Diska inte under rinnande vatten. Om du har en diskmaskin är det onödigt att 

skölja av dina tallrikar innan du kör maskinen. Fyll alltid diskmaskinen. 

 

För ytterligare information, kontakta: 

Christina Hillesöy, hållbarhetschef på Länsförsäkringar. Tel. 073-662 73 27 

Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50 

 

 

 

 

 


