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GROW|FOR|IT er en non-profit forening, som tilbyder en mulighed for at balancere egen eller
andres CO2 udledning gennem skovrejsning.
Hvorfor skovrejsning?
Træer opsuger CO2 fra atmosfæren, så længe de
vokser. Så skovrejsning er en simpel, men uhyre
effektiv og billig metode til at reducere den
ophobede CO2 i Jordens atmosfære.
En hektar skov (100*100 meter) plantet i
Danmark opsuger årligt 7-10 tons CO2. Det svarer
til en gennemsnits-danskers udledning af CO2.
Skovrejsning er en løsning, som kan købe menneskeheden lidt mere tid. Tid der er nødvendig for
den i gangværende omstilling til grøn energi.

Skulle du ønske at tage personligt ansvar og
balancere dit eget, din families eller dit firmas
CO2 udledning, kan du således gøre det nemt og
hurtigt.
GROW|FOR|IT kan hjælpe dig med at finde den
rigtige løsning, lokalt eller globalt.
I udlandet kan GROW|FOR|IT arrangere
træplantning der vil opsuge minimum 10 ton CO2
per år for kun 1000 € eller 7500 kroner. Se mere
på hjemmesiden www.growforit.dk
Du kan hjælpe os i vores arbejde ved at blive
medlem af foreningen - det er billigt 
Et person/familie medlemskab koster 50 kr. pr. år
Du kan også blive GO-FOR-IT! medlem. Det
koster 250 kr. pr. år, heraf 200 kr. som en
donation til træplantning og 50 kr. til drift.
Et Firmamedlemsskab koster 500 kr. pr. år, heraf
400 kr. til træplantning og 100 kr. til drift.

Du kan indbetale med MobilPay +45-9388-3530
eller på konto Reg.nr. 4728 konto nr. 11847579.
I forbindelse med indbetaling beder vi dig oplyse
dit navn og adresse (e-mail). Dette kan også
gøres gennem en e-mail til kontakt@growforit.dk
Hvem er vi?
Initiativtagerne kommer fra det gamle BONUS
Energy A/S nu SIEMENS WIND POWER A/S

Bestyrelsen: Fra venstre: Anne Wolsing, Jan
Thisted, Lars Hedemann/Isa, Jens Thomsen og
Henrik Stiesdal - Kristian Strøbech mangler.

