
Ettermiddagssolen bader det knusktørre landskapet i Lakeside, drøye 
20 minutter utenfor San Diego, i oransje lys. Scott Anders viser vei 
rundt i huset, som er enhver miljøforkjempers våte drøm.

– Det er ikke så mye her som er ”high tech”, selv om vi jo har det også. 
Kjernen er rett og slett god design.  

-Her ser du strømmåleren vår går 
faktisk baklengs! sier Scott Anders 
i Lakeside utenfor San Diego.

Familien Anders 
valgte fremtiden
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fakTa om California

•	 Er	USAs	desidert	mest	folkerike	delstat.	 
 Befolkningsanslaget for 2005 var drøye  
	 36	millioner	

•	 California	har	den	mest	urbaniserte	befolkningen	 
	 i	USA,	med	over	90	prosent	i	byområder

•	 California	med	kallenavnet	Golden	State	er	nå			
	 verdens	sjuende	største	økonomi	

•	 Hovedstaden	er	Sacramento	og	guvernør	er		 	
	 republikaneren	Arnold	Schwarzenegger	

•	 Delstatens	areal	er	423.969,58	km²

•	 Befolkningen	er	konsentrert	langs	Stille-	 	
	 havskysten,	med	størst	tetthet	omkring	 
	 Los	Angeles	og	San	Francisco-bukten	

•	 Los	Angeles	er	den	største	byen	i	California	og		 	
	 den	nest	største	byen	i	USA.	San	Diego	er	den		 	
	 nest	største	byen	i	California

Foto: Andreas Bondevik

Den ene siden av garasjetaket er dekket av et solcellepanel,  
men de fleste grønne innretningene ved huset er lite synlige.  
Et unntak er klerestorium-vinduene i stua, en rekke med høyt-
sittende vinduer, som sørger for at den varme luften sirkulerer  
ut av huset. På den måten slipper familien å bruke air condition. 

– Solcellepanelet varmer opp vannet vårt, og produserer faktisk 
mer strøm enn vi bruker. Overskuddet går tilbake til systemet. 

Dramatisk veivalg
Høsten 2003 fikk Anders på en svært dramatisk måte muligheten  
til å bygge sitt perfekte grønne hjem. En oktobernatt ringte en 
nabo og vekket ham og kona Abby. En av de største brannene i 
Californias historie, ”The Cedar Fire”, var på vei mot huset i en 
voldsom fart. 

– Vi tok med oss ungene, lommebøker og noen fotoalbum og 
kom oss av gårde. Huset brant ned til grunnen, og på en av 
naboeiendommene omkom fire mennesker, forteller Anders  
til Sfære.

Strømmålere som inspirerer
Et tiltak som vil gjøre husholdningene bedre i stand til å være 
miljøvennlige, er såkalte ”smart meters”.

– Dagens strømmålere er antikke. De forteller ikke noe annet  
enn hvor mye som er brukt i løpet av en måned. Fra neste år skal  
det tas i bruk intelligente målere, der det registreres når på døgnet  
man har brukt strøm. Dette vil kunne fremme energisparing, sier 
Scott Anders på terrassen bak huset i Lakeside.


