Kislábnyom tippek
Zölden a kollégiumban
A környezettudatos iskolakezdés nem csak az otthonról suliba járóknak kihívás, sőt! Még inkább
okozhat fejtörést azoknak a diákoknak, akik kollégiumi szobában/albérletben kezdik az új tanévet.
Nekik szeretnénk segíteni az alábbi ötletekkel.
A kollégiumi szobák, albérletek berendezésének, otthonossá tételének és használatának
természetesen környezeti hatása is van – a diákok és szüleik beszerzési és életviteli döntésein
múlik, hogy mennyire lesz zöld a diákszállás. Szerencsére azonban egyáltalán nem bonyolult jól
csinálni! Csak egy kis odafigyelés, a reális szükségletek felmérése, kreativitás és az otthonról hozott
tudatosság kell hozzá! 

Zöld koleszszoba tippek következnek:
1. Ami alap
A kollégiumban is igyekezzünk az otthoni zöld gyakorlatot megvalósítani: ne pazaroljuk az energiát, figyeljünk a vízhasználat ra, tartsunk
növényeket a jó levegőminőségért, legyen kapcsolós elosztónk stb.

2. A szükséges holmikat szerezzük be helyben
Érthető, ha sokan alig várják, hogy végre kicsit elszakadjanak otthonról és saját életet éljenek. Ennek örömére azonban nem kell egy
teherautónyi holmit átfuvarozni az országon a kényelmünk érdekében. Próbáljuk minimalizálni a felszerelést, és ha bármi extrára
szükségünk van, oldjuk meg helyben (ld. 3. pont).

3. Használjunk használtat
Ha hiányos a berendezés a szobában, ld. elkelne még egy szék vagy egy asztali lámpa, nézzünk körül a helyi beszerzési lehetős égek
között és ha lehet, vásároljunk használt bútort. Nézzünk körül az online piactereken, ahol a termékeket település szerint is kereshetjük.
Egyre több helyen van garázsvásár, bolhapiac, sőt, ún. "freeshop" is (pl. a gödöllői egyetemen), ahová mindenki vihet, és ingyen hozhat is
el tárgyakat.

4. Figyeljünk a hűtőre
A legjobb, ha többen használunk egy nagy hűtőt (általában a közös konyhában van is), de ha mégis sajátot szeretnénk, válasszu nk
energiatakarékosat. Ha a tél elég kemény, jó öreg koleszos szokás szerint kiakaszthatjuk az ablakba a hűtenivalót 

5. Főzzünk közösen
A leginkább fenntartható, ha együtt főzünk a barátainkkal – nem csak olcsóbb, takarékosabb, de jó buli is. Kísérletezhetünk izgalmas
receptekkel, és kidolgozhatunk egy rendszert a feladatok (zöld bevásárlás, főzés, rendrakás) megosztására.

6. A fény is számít
Az új LED-égők fénye szuper, nagyon kevés áramot használnak és szinte örökké tartanak. Szerezzünk be ilyeneket, és ha kiköltözünk is,
hagyjuk inkább hátra a következő lakónak, ezzel is népszerűsítve a környezetbarát égőket!

7. Ágynemű
Legjobb, ha a már otthon meglévőkből viszünk! De ha venni szeretnénk, keressünk bio pamut ágyneműt, ami
garantáltan vegyszermentes gyapotból készült (ld. védjegy). A len is jó megoldás, mert a termesztéséhez kevesebb
víz és rovarírtószer kell, mint a gyapothoz, de ha sikerül, ebből is keressük inkább a bio termesztésűt.

8. Attól hogy újrahasznált, még nem ronda
A „használt holmi” nem „ócska és penészes holmi”! Legyünk kreatívak és dobjuk fel a szobát: varrjunk vidám párnahuzatokat vagy takarót
az ágyra/kanapéra, szervezzünk szekrényfestő bulit a haverokkal, dekoráljuk a falat újrahasznosítható papírral, készítsünk saját színes
lámpabúrát stb.

9. A kempingezés kiváló útmutató
Amikor sátrazni megyünk, jelentősen kevesebb cuccot használunk, mint otthon és mégis jól megvagyunk.
Ha csökkenteni szeretnénk a hétköznapokban használt tárgyak mennyiségét, gondoljuk végig, mit vinnénk
magunkkal egy kempingezéshez, és ennek megfelelően redukáljuk a szoba berendezését. Sokkal
lakhatóbb helyet kapunk és könnyebb lesz év végén a kiköltözés! A kollégiumi szobák zsúfoltságán
jelentősen enyhíthet egy-egy ügyes, multifunkciós, összehajtható és az útból eltehető bútordarab, mint
amilyen például a képen látható „bőröndiroda” vagy a székeivel együtt összecsomagolható asztal.

10. Zöldítsük a kollégiumot
Magyarországon is vannak már környezetbarát módon felújított, sőt, magát Ökollégiumnak valló diákszállások is. Nézzünk utána, hogy
nálunk vannak-e zöld törekvések, létezik-e koleszzöldítő csoport! Ha igen, csatlakozzunk, ha nem, kezdeményezzük a létrehozását és
szervezzünk a diáktársak számára tudatosságnövelő akciókat, zöld programokat. Rengeteg dolgot tehetünk egy fenntarthatóbb közösség
kialakításáért, kezdve a szelektív hulladékgyűjtés megvalósításától (sörös dobozok külön), az energiatakarékosságon (gyertyafényes bulik,
kütyümentes esték) és helyi élelmiszer fogyasztásán át (nagyi sütije és savanyúságai, piacozás) a közösségi tárgyhasználatig (hajszárítóés autómegosztás) .
Forrás és további információ: http://www.treehugger.com/htgg/how-to-go-green-dorm-rooms.html
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