
när allt förändrades

Du vaknar av alarmet runt 7, och även fast 
du inte borde snoozar du en, två, tre gånger 
innan du pallrar dig upp. Du sätter på 
kaffet, och tv:n. Sen äter du en rostad 
macka med ost och gurka, och lite skinka 
som du hittade i kylen. Du halvtittar på 
nyheterna samtidigt som du scrollar på 
sociala medier, och efter frukost borstar du 
tänderna med eltandborsten och trimmar 
skägget som du låtit växa det senaste. 
Eftersom du jobbar hemifrån tar du en 
snabb promenad för att få lite luft, och får 
äntligen fortsätta lyssna på ljudboken du 
blivit tipsad om. Du glömmer bort tiden 
och får skynda hem till zoom-mötet, din 
andra kopp kaffe får vänta till efter mötet. 
Vid lunch värmer du en gammal matlåda 
du hittat i frysen, sen väntar lite excellpill 
på datorn och telefonmöte med chefen. 

Efter jobbet inviger du din nya löpar-
klocka, följt av en lång dusch. Du städar 
i köket. Plockar ur diskmaskinen, sätter 
på robotdammsugaren och rengör spisen. 
Du pratar i telefon med din mamma, letar 
efter en ny soffa på nätet och kollar lite serier. 
Sen kommer barnen hem från skolan. Du 
gör toast och oboy till dem. Sen får de 
titta i varsin ipad medan du börjar med 
middagen. Pastan kokar över som alltid. 
På kvällen ser ni en film, och bakar kladd-
kaka. Du dricker te istället för kaffe, annars 
somnar du aldrig. Barnen spelar tv-spel, 
du kollar på. Sen är det dags att tänka på 
refrängen. Barnen ska duscha, sen är det 
pyjamas på. Du bäddar in barnen, läser en 
godnattsaga i nattlampans sken. Sen kollar 
du sociala medier en sista gång innan du 
släcker lampan. 

Det ska vara lätt att leva hållbart. 

Du sover gott den natten. Du är nöjd. Du har nämligen 
bytt till ett elavtal från Borås Elhandel, ett enkelt val som 
gör massor av saker i din vardag mer hållbara eftersom 

all el kommer från fossilfria energikällor.




