
 
 

Inbjudan till regional upptakt inför  
Miljövänliga Veckan 2014 #byttilleko 

 

 
Karlstad 

Lördag den 13 september kl. 10:00-15:30 
 
Årets tema är: 

Byt till eko – fokus på ekologisk frukt 
 
Varmt välkomna till en inspirerande regional upptakt inför Miljövänliga Veckan 2014 – 
alltid vecka 40! Förra årets kampanj ”Byt till eko” fortsätter, i år med fokus på 
ekologisk frukt. Under dagen får du verktyg för att göra en bra kampanj där du bor. 
 
Under veckan, 27 september till 5 oktober, uppmanas människor att byta ut ett par varor till 
ekologiska varor som gör stor skillnad för miljö och människor. Syftet med kampanjen är att 
öka kunskapen om skillnaderna mellan ekologisk och oekologisk mat. En av de viktigaste 
målgrupperna är också de som är mest känsliga för gifterna, nämligen barnen. Där kan 
ekologisk fruktstund och fruktförmedling vara exempel på aktiviteter. Eftersom frukt 
besprutas mycket kommer det i hög grad att handla om bekämpningsmedel och varför vi bör 
byta ut fler frukter i fruktkorgen. Ekologiska äpplen, päron och citrusfrukter är frukt som är 
fräsch på riktigt. Vi kommer också att prata om hur vi på bästa sätt ska ta tillvara på den frukt 
som finns i våra trädgårdar, speciellt äpplen, och vi vill gärna att ni delar med er av era bästa 
tips! Samtidigt så fortsätter den globala eko-kampanjen Global Green Action Week. 
 
Tillsammans når vi långt! 
Under Miljövänliga Veckan hjälps vi åt att sprida information och skapa debatt. Vill du vara 
med? Kom på regional upptakt, se material, få och ge tips på aktiviteter att göra under veckan 
och bli inspirerad av engagerade medlemmar. 
 
Alla som vill vara med och göra något under Miljövänliga Veckan är varmt välkomna, så 
kom på upptakt och var med och påverka! 

 
Anna-Lena Larsson 
Länskontakt för Miljövänliga Veckan i Värmlands län 
 
Välj ekologiskt!  
#byttilleko            



 
 
Preliminärt program 

10:00 Kaffe/te, introduktion 
10:30 Fakta om ekologisk och oekologisk frukt, rikskansliet 
11:15 Frågor och fördjupad information 
11:45 Ekologisk, vegetarisk lunch från Zest 
13:00 Prel. besök från eko-producent 
13:30 Kampanjmaterial och aktivitetsidéer 
14:00 Gruppdiskussion: vad vill vi göra hemma i kretsen? Skall vi samordna något? 
15:00 Fika, sammanfattning och avslutning 
15:30 Slut senast 
 
Från rikskansliet medverkar Jessica Andréason, kampanjgruppen för Miljövänliga 
Veckan och projektledare för Handla Miljövänligt-nätverket. 
 
 
Plats: Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, 652 19 Karlstad. Vi kommer att befinna oss på 
våning 2 i lokal 234. 
 
Mat: Ekologisk vegetarisk lunch från Zest i Karlstad. Allergier eller önskemål om 
vegansk kost meddelas i samband med anmälan. 
 
Kostnad: Gratis för Naturskyddsföreningens medlemmar, övriga 150 kronor 
(självkostnadspris för lunch och fika). Bli gärna medlem! 
 
Anmälan och info: Anna-Lena Larsson, e-post: anna-lena.larsson@live.se, telefon: 
0702-87 58 57. Anmälan sker senast torsdag den 11 september. 
 
Karta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


