Fri? Fra hva? Til hva? For hva?
Virker det håpløst å bremse klimaendringene? Kan ditt ørlille bidrag
spille noen som helst rolle? En dråpe i havet, sier kanskje naboen
din? Da kan du minne om at havet faktisk består av dråper. 
Det skjer mye bra nå:
- hovedstaden vår er hele verdens miljøforbilde – akkurat i år
- fornybar energi vokser raskere enn noen kunne ha drømt om
- Norge er verdensledende på el-biler
Men vi har noen alvorlige utfordringer. Så hva kan DU gjøre? Jo, her
er et tilbud du ikke kan motstå! Bli med på en liten dugnad i årets
korteste måned. Ta en FRI-FEBRUAR!
Fri for:
- dårlig samvittighet
- overforbruk
- unødige utslipp
Har du hørt om de 4 B-ene? Det var snakk om dem på NRK 1 i
programmet URO 10.1.19: Biff. Bil. Bolig. Billett. Vi tar med Butikk.
Biff er kanskje det enkleste. Alle vet at kjøtt er en klimaversting. Kan
du kutte ned på kjøtt i februar? Flere middager uten? Kanskje ingen,
– akkurat denne måneden?
Bil går også greit for de fleste av oss. Minst mulig fossilbil i februar. Kan
du gå, sykle eller bruke mer kollektiv – akkurat denne måneden?

Bolig får du til! Skru ned varmen en grad eller to. Slå av lyset når du
går ut av rommet. Trenger utelyset å stå på hele natta? Ta korte
sparedusjer – akkurat denne måneden.
Billetter Kan du utsette sydenferien litt? Har alt bestilt? La mars være
fly-fri, da.... Gjøre neste flytur kortere? Google fotavtrykk fly før neste
flyreise? Finne ut hvilke flyselskap som har renest fly? Sjekke tog og
båt i stedet? Rett og slett la være å fly – akkurat denne måneden?
Butikk hører også med. Mat og medisiner må vi ha. Men før du
kjøper nye klær, elektronikk og sportsutstyr, tenk to ganger: trenger
jeg dette – akkurat denne måneden?
Vi lover deg at din FRI-FEBRUAR helt sikkert kommer til å gi
resultater! Ikke bare får du garantert en god følelse av å være på
parti med fremtiden, du har og spart atmosfæren for unødige utslipp.
Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.
Viktig: Send videre med epost/Twitter/Facebook, be om «lik og del»!
Meld gjerne fra til post@besteforeldreaksjonen.no at du deltar i
FRI-FEBRUAR 2019. Da blir du med på trekning av en fin-fin premie.
Det gjør du og om du blir med i facebookgruppa FRI-FEBRUAR. Her
kan vi dele tips og tanker og ideer. Skriv Besteforeldrenes klimaaksjon i
søkefeltet på Facebook og trykk på Grupper i venstre marg. Eller enklest:
https://www.facebook.com/groups/411335812971303/?source_id=417968848252894

Beste hilsen fra Besteforeldrenes klimaaksjon!
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