Чиним нешто ...
... за себе и за климу

Савесно коришћење енергије
Заштита климе тиче се свих нас. Зато може свако од нас допринети томе да се смање емисије гасова стаклене баште (пре свега ЦО2) – а тиме истовремено уштеди новац.
Јер комфор може се имати и без штетног деловања на животну средину: на пример помоћу боље топлотне изолације. Код санирања стана или чак градње куће, треба водити рачуна о оптималној изолацији вањских зидова, прозора и врата као и цеви за грејање и топлу воду. Санирањем или заменом старих, неефикасних уређаја за централно грејање може се такође постићи велика уштеда енергије. Осим тога: уређаје за грејање треба одржавати редовним сервисом, радијаторе не треба заклањати завесама или гарнитурама за седење, просторије не треба прегрејавати (1°C = 6 % уштеде енергије), а кратким „наглим проветравањем“ треба да се чува топлота и спречи потпуно расхлађивање. Можда је могуће и прећи на даљинско грејање или обновљиве енергенте (нпр. соларну енергију)? Град Беч нуди за то атрактивне субвенције. 
Пробајте једном штедне сијалице (имају век трајања од 12 обичних сијалица). Избегавајте колико је год могуће коришћење климатизационих уређаја јер троше посебно много енергије.
Откријте и отклоните потајне „гутаче енергије“ (нпр. не остављајте апарате у стању приправности са упаљеном тзв. стендбај лампицом), а када купујете електричне уређаје, тражите моделе који троше мање струје и савесно трошите топлу воду (уместо купања у кади, туширајте се, користите модерне штедљиве арматуре за мању потрошњу воде). Јесте ли знали да у кухињи можете такође уштедети много енергије? Код кувања треба нпр. да затворите лонац поклопцем! Ако користите електрични шпорет: онда кувајте увек на оној рингли која одговара величини вашег посуђа, користите лонце и таве које имају равно дно. И искључите електрични шпорет мало пре него што је јело скувано, а преосталу топлоту искористите за довршавање кувања.
Када печете нешто у пећи, користите функцију са циркулирајућим ваздухом уместо горњег и доњег грејача. За само нека ретка јела потребно је предзагревање пећи – па је препоручљиво да кад год је могуће пећ не загревате пре самог печења. Уосталом: Воду можете брже загрејати у електричној посуди за кување водe него на плочи шпорета.
Фрижидер по могућности не постављајте у близини неког извора топлоте (шпорета, радијатора итд.) и никада не стављајте топле намирнице у фрижидер, него их оставите да се пре тога охладе! Пазите на то да су врата фрижидера чврсто затворена, иначе губите вредну енергију. 
И код прања или сушења рубља можете да уштедите пуно енергије. Код нормално запрљаног рубља довољно је да га перете без претпрања и на нижој температури (60° за бело, 40° за шарено рубље). У корист наше климе и уштеде новца, што мање употребљавајте машину за сушење рубља!

Путујте на климатски прихватљив начин
Спојите мобилност са заштитом животне средине: Користите на пример у граду подземну железницу, трамвај и аутобус, и то најбоље с годишњом картом за вожњу унутар целе мреже јавног превоза (www.wienerlinien.at) која вам пружа разне повољности, или бицикл одн. једноставно идите пешице код краћих релација. Јесте ли већ једном испробали градски бицикл тзв. Сити бајк? Бечка градска гратис бицикла можете посудити на преко 50 локација у Бечу. 
У случају да сте се већ једном распитивали како да бициклом дођете од тачке А до тачке Б: Послужите се следећи пут интернетским програмом за претраживање бициклистичких рута на страници wien.at!
Желите ли знати како да средствима јавног превоза најбрже стигнете до вашег циља? Погледајте електронске информације о плану вожње на интернетској страни www.vor.at или затражите бесплатан савет телефонским путем на број 0810 22 23 24.
Живите ли ван града и морате ли колима долазити у Беч на посао? Можда се можете са другима удружити и једним аутом заједно долазити на посао? Под www.compano.at можете тражити особе које путују на истој релацији као и ви.
Уколико вам је само повремено потребан аутомобил, можете се придружити тзв. кар-шеринг-иницијативи и на многобројним локацијама већ од сат времена унајмити аутомобил за ваше потребе.
Растеретите ваш аутомобил: Мање теретa значи и мање горива. Скините непотребне носаче пртљага с крова (ваздушни отпор!) и водите рачуна да имате намонтиране одговарајуће гуме (летње/зимске) и исправан притисак у гумама. Служите се аутомобилом када је то стварно потребно и не на неким кратким релацијама. Приликом куповања аутомобила требало би да код вашег омиљеног модела обратите пажњу и на потрошњу горива и на емисију ЦО2. Трговац код којег купујете аутомобил, може вам међу осталима дати све податке о издувним гасовима и информације о штедљивим аутомобилима.
Купујте интелигентно
Производња, превоз, коришћење многих свакодневних потрошних добара и одлагање отпада који том приликом настаје, оптерећују животну средину. Решење је: да купујете интелигентно.
Многа добра која требамо у свакодневном животу, производе се како регионално тако и у далеким земљама (често чак и прекоморским). Превоз је повезан с великим ЦО2 емисијама. Купујте дакле више регионалне производе – који су обично и свежији!
Купујте поврће када му је код нас сезона!
Јер код гајења поврћа на отвореном простору троши се пуно мање енергије и ствара мање гасова стаклене баште. Замрзнути производи троше такође пуно енергије, па је препоручљиво да купујете свеже производе кад год је то могуће!
Куповањем регионалних и сезонских производа, не само да нешто чините за климу него тиме јачате и домаћу привреду! 
Код биолошког гајења ратарских биљака ослобађа се пуно мање штетних гасова него у конвенционалној пољопривреди. Производе из биолошког гајења можете да купите у продавницама здраве хране или супермаркетима, а сезонско воће и поврће на бечким тржницама и сељачким тржницама. Тако штедите амбалажу и животну средину поштеђујете од далеких превозних путева.
Једите мање меса, јер то не само да је добро за климу, него и за ваше здравље!
Према УН-овој организацији за храну ФАО, гајење стоке узрокује око 18 % емисије гасова стаклене баште широм света. А овде такође важи следеће:Месо из биолошког гајења животиња, много је укусније, здравије и ствара мање гасова из стаклене баште него конвенционално гајење стоке.
Посебно означена „фер трејд“-роба препоручљива је еколошка алтернатива.
Не купујте смеће јер отпад оптерећује климу. Купујте само онолико намирница колико заиста можете да поједете. Избегавајте пиће у лименкама и – ако је могуће – производе у амбалажама за једнократну употребу. Захваљујући поново пуњивим акумулаторима можете уштедети на хиљаде батерија. А пластичне кесе које се бацају можете да замените корпом или торбом за куповину. 
Неке ствари могу се поправити: Девиза гласи дуже користити уместо чешће куповати. А ако не желите сами узети алат у руке: на интернетској страници www.reparaturnetzwerk.at можете наћи мајсторе који ће вам помоћи.
Не морате све сами поседовати. Да бисте неки предмет могли да користите, неке машине или алате можете нпр. посудити или унајмити. Осим тога: Можда је довољан и коришћен производ? Завирите некада и на бувље пијаце, у трговине у којима се продају старе ствари или у интернет!
И: Као што је већ речено: Када купујете електричне апарате, увек гледајте да не троше много струје!
Промишљеним избором поклона можете такође пуно учинити: вредносни бонови – било за велнес викенд, одлазак на неки концерт или у ресторан – једнако су вредни дарови као и годишње карте за мрежу јавног превоза Бечких линија. 
И: Немојте дарове умотавати у украсни папир ...
Субвенције
Заштита климе не мора да значи губитак комфора. А има огромне предности: поправља квалитет живљења, ствара радна места и поштеђује кућни буџет.
Град Беч осим тога субвенционише велик број мера за заштиту климе.
На пример
	већи термоизолациони стандард код градње нових зграда
	накнадне термоизолационе мере код постојећих зграда
	Коришћење обновљивих енергената
	Прелажење на даљинско грејање

Детаљне информације о различитим субвенцијама Града Беча за заштиту климе те податке о одређеним контактним особама, можете наћи под: 

www.wien.gv.at/umwelt/klimaschutz/foerder.htm



Импресум:
Издавач: Magistrat der Stadt Wien, MD-KLI, 1194 Wien, Muthgasse 62-64, телефон: 01/4000-75084, имејл: post@md-kli.wien.gv.at
www.wien.at/umwelt/klimaschutz/
За садржај је одговоран: Mаrистрaт Града Бечa.
Фотографије: Archiv KliP und PHS. Графичка обрада: Pinkhouse Design.
Штампа: AV+Astoria Druckzentrum, 1/08.
Штампано на еколошком папиру према смерницама садржанима у мапи примерака радне групе „ÖkoKauf Wien“.



