Vidste du, at under Coronanedlukningen udledte vi i Danmark
16% mindre CO2 end normalt?

Vidste du, at under Coronanedlukningen udledte vi i Danmark
16% mindre CO2 end normalt?

Vi kan altså godt, når vi vil.
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Vores overforbrug har store konsekvenser for den jord,
vi alle skal leve på.
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Hvis du vil gøre noget godt for dem, du holder af,
så vælg gaver der ikke belaster klima og miljø.
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en rigtig god jul.
WWW.BEDSTEFORAELDRENESKLIMAAKTION.DK

en rigtig god jul.
WWW.BEDSTEFORAELDRENESKLIMAAKTION.DK

Inspiration til

Inspiration til

KLIMAVENLIGE GAVER

KLIMAVENLIGE GAVER

»
»
»
»
»
»
»
»

Giv kvalitet, der kan holde i lang tid
Giv genbrugsgaver
Giv oplevelsesgaver
Giv personlige gavekort med vennetjenester og
overraskelser
Giv donationer til en organisation, der betyder
noget for den du holder af
Gå flere sammen og giv én kvalitetsgave i
stedet for mange små
Giv hjemmelavede eller lokalt producerede
gaver
…

PAK GAVEN IND I STOF ELLER ANDET DER KAN GENBRUGES
-

Hver jul bruger vi i Danmark 825 ton gavepapir = 77.600 ton vand + 890 ton træ
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