
                 

Aktivitetsblad         

MILJÖVÄNLIGA VECKAN OCH HYGGLO

Syfte: 
Miljövänliga veckan är en årlig temavecka som infaller vecka 40 och anordnas av Naturskyddsföreningen. Miljö-
vänliga veckan infördes av Naturskyddsföreningen 1990 och har under de senaste åren handlat om att uppmuntra 
konsumenterna till att göra miljöschyssta val i butiken och få fler miljömärkta produkter på hyllorna. Från och med i 
år och tre år framåt kommer temat för miljövänliga veckan flytta fokus från att konsumera miljövänliga varor till att ta 
vara på det du har och uppmana konsumenter att förlänga livslängden på sina saker genom att laga dem, återan-
vända dem eller dela med sig av dem.

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) har sedan juni inlett ett samarbete med Hygglo, som är en tjänst som jobbar 
med delningsekonomi, vilket rimmar väl med temat för Miljövänliga veckan. KfS samarbete med Hygglo innebär att 
alla som är medlemmar hos KfS får 10 % rabatt när de hyr ut prylar via Hygglo. Dessutom skänker vi ett träd till  
Vi-skogen vid varje uthyrning.

Genomför gärna en aktivitet under miljövänliga veckan i butik och tipsa om att man kan ta vara på det man redan har 
och det som redan finns genom att fixa, hyra ut eller hyra.

Lär dig mer: 
Läs mer om erbjudandet på Hygglo >>

Läs mer om erbjudandet på föreningens hemsida >>

Läs mer om erbjudandet på naturskyddsföreningen >>

Gå på Naturskyddsföreningens upptaktsträff 4 sept kl 17-20. Anmälan krävs senast den 31 augusti.
Läs mer info och anmäl dig här >>

Planera en aktivitet
Planera in ett datum, under v 40, för en aktivitet med din butikschef. Förslagsvis så använ-
der ni er av den gröna pop-upen med plastficka. Skriver ut den tillhörande A3 skylten som 
finns på mina i sidor för aktiviteten. Be gärna butiken om hjälp att skriva ut eller hör av er till 
föreningskontoret. 

Om ni har möjlighet ta även gärna med er lite saker hemifrån som exempel på grejer som 
man kan fixa, hyra eller hyra ut (verktyg, systemkamera, köksutrustning se www.hygglo.se 
för inspiration)

Material
Material för aktiviteten finns att hämta på föreningskontoret. Meddela gärna innan ni kommer 
upp och hämta hur mycket ni behöver så att vi kan förbereda detta.
- Folder från Naturskyddsföreningen
- Infoblad om Hygglo
- A3 skylt med aktivitetsbudskap 

https://www.hygglo.se/campaign/kfs
https://www.kfstockholm.se/erbjudande/alla-erbjudanden/hyr-ut-prylar-pa-hygglo/
https://www.naturskyddsforeningen.se/miljovanligaveckan
https://handlamiljovanligt.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/files/2018/06/Stockholm-49.pdf
http://www.hygglo.se
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www.kfstockholm.se

Under aktiviteten
Ta kontakt med kunderna i butiken och fråga dem hur ofta de brukar fixa sina trasiga grejer. Vad är deras bästa 
fixartips? Be gärna kunder dela med sig av dessa tips på den HÄR LÄNKEN>>
Berätta om Naturskyddsföreningens kampanj och om tjänsten Hygglo och KfS samarbete med dem.

Förslag på öppningsfraser/saker att prata om...
- Vad brukar du göra av dina trasiga saker?
- Vad är ditt bästa fixartips?
- Har du många grejer som du inte använder så ofta och skulle vilja hyra ut dem?
- Är det något som du köpt för att endast använda en gång?
- Känner du till tjänsten Hygglo?

Efter aktiviteten
Plocka i ordning och ställ tillbaka allt du har använt. Återrapportera till butikschefen om hur det har gått samt om du 
har fått in några synpunkter som bör framföras. Lämna tillbaka överblivet material till föreningskontoret. Rapportera 
in aktiviteten under rubriken: Butiksaktivitet: Eko/Hälsa (ÄO/ERS/Ä-RÅD) på din personliga sida via mina sidor.  

http://www.kfstockholm.se
https://naturskyddsforeningen.wufoo.eu/forms/mitt-basta-fixartips/

