Været i dag:

Været i morgen:

Sandvika kl. 12.00–18.00:

Sandvika kl. 12.00–18.00:

Fredag 1. februar 2019

Snø. Lett bris, 4 m/s fra

Skyet. Svak vind, 2 m/s

Abonnement tlf. 32 27 70 80

nordøst

fra nord-nordvest

kundesenter@budstikka.no

Sentralbordet tlf. 66 77 00 00
Nyhetstips tlf. 99 59 00 00
tips@budstikka.no

-3°

-3°
Solen opp: 08:31 Solen ned: 16:31 Endring: + 2.07
Høyvann: 03:21 og 15:56 Lavvann: 08:57 og 21:41

Solen opp: 08:29 Solen ned: 16:34 Endring: + 2.12
Høyvann: 04:09 og 16:43 Lavvann: 09:41 og 22:17

Meld deg på vårt nyhetsbrev, så sender vi deg
hver morgen de viktigste lokalnyhetene.

Lege Gro Nylander i «Besteforeldrenes klimaaksjon»:

– Kutt biff, bil og butikk

KLIMAVENNER: Hanne Lenth (t.v.), Christian F. Holst og Borger Lenth hjemme hos Gro Nylander og ektemannen Øyvind Almaas (bak) på Høvik.
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Miljøvernere. – Dropp

POSITIV: – Tiltaket kan få noen til å
endre vaner resten av året også,
sier Anja Bakken Riise.
FOTO: FIVH

Også Christian F. Holst fra Røyken og ekteparet Hanne og Borger
kjøtt og ta bena fatt i
Lenth fra Asker er med i Bestefebruar, oppfordrer Gro foreldrenes klimaaksjon, som har
i alt 2.400 medlemmer på landsNylander i gruppen
basis.
«Besteforeldrenes
– Hvorfor dette engasjementet?
– Vi mennesker står og faller
klimaaksjon».
med klimaet. Dette er med tanke
på barn, barnebarn og fremtiden,
– Hva med å ta forbrukerfri nå i sier Hanne Lenth.
februar? spør den profilerte legen
Gro Nylander i et debattinnlegg i Forurenset mest
dagens Budstikka.
Nylander serverer klimavennene
– Fri for dårlig samvittighet, grønn te og krydderkake i det
overforbruk og unødige utslipp, jordoppvarmede huset på Høvik.
skriver hun og ramser opp fem
– Vi tilhører den generasjonen
stikkord som begynner på B: Biff, som har forurenset mest, uten å
bil, bolig, billetter og butikk.
skjønne det. Nå ønsker vi å bidra
«Biff er kanskje det enkleste. med det lille vi kan. Men vi er
Alle vet at kjøtt er en klimaver- ingen forbudsklubb. Av erfaring er
sting. Kan du kutte ned på kjøtt det ikke det som gir best resultat.
i februar? Flere middager uten?
– Koblingen mellom holdninger
Kanskje ingen?» spør Gro Nylan- og handlinger er nøkkelen, men
der i innlegget.

AKTIV: Lege Gro
Nylander er nestleder i Besteforeldrenes
klimaaksjon,
som er en tverrpolitisk gruppe.
FOTO: JOAKIM S.
ENGER

det er ofte da det røyner på litt,
sier Borger Lenth.
– Først på 1970-tallet ble miljøproblemene allment kjent. Men
sentrale politikere tar det fortsatt
ikke alvorlig nok, sier Holst.
Besteforeldrenes tiltak får ros.
– Fri februar virker som et godt
initiativ, sier Anja Bakken Riise,
leder i Fremtiden i våre hender.

– Det viktigste er å erfare at det
er mulig å ha gode dager og samtidig spise litt mindre kjøtt, velge
bort bilen når man kan og kjøpe
mindre nytt. Positive erfaringer
med dette, kan videreføre en mer
klimavennlig livsstil også resten av
året, sier Riise.
Nina Abrahamsen
nina.abrahamsen@budstikka.no

