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"Nätverket ger ut ett nyhetsbrev som heter Handla. Karin Kruse heter hon som för närvarande är 
samordnare för Handla Miljövänligt-nätverket på riksnivå. Hon använder länskontakterna som en 
referensgrupp och har haft några telefonmöten kring olika frågor. 
Länskontakternas uppgifter är framför allt att anordna regionala upptaktsträffar för Miljövänliga 
veckan. Vår region består av Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Blekinge län. Vi har turats om att 
anordna de regionala upptaktsträffarna. Länsförbunden står för kostnaderna för dessa träffar. 
Kretsarna står för eventuella resekostnader för sina medlemmar. Medlemmar från alla kretsar i 
regionen är välkomna. I en del kretsar finns lokala grupper, mer eller mindre organiserade. 
  
Vart fjärde år har alltså den regionala träffen anordnas i Jönköpings län. Det året brukar det vara 
ganska stor uppslutning från länets kretsar, eftersom man inte behöver resa så långt. Då har 
kostnaden för länsförbundet i Jönköpings län blivit högre. Den som är arrangör gör en deltagarlista 
och skickar fakturor till övriga länsförbund efter hur många deltagare de haft. Kostnaden för 
medverkande har delats upp. 
Det är svårt att få med sig deltagare till Kalmar och Ronneby. Från Jönköping krävs att man åker 
dagen innan och övernattar. Vi har försökt ordna samåkning med bil, men det har inte alltid varit lätt. 
 
Andra uppgifter som länskontakterna är inblandade i är Bra Miljöval-kontroll i livsmedelsbutiker 
(framför allt Willys) och förstås Klädbytardagen (som nu skjutits upp två gånger – nästa försök är 17 
april 2021). 
Riks utgår ifrån att länskontakterna har koll på vad som sker i länets kretsar på konsumtionsområdet, 
vilka som ordnar aktiviteter. Jag brukar vidarebefordra information till personer i kretsarna som jag 
vet håller på med dessa frågor. Några har inga aktiviteter alls och då kan jag skicka information till 
ordföranden i kretsen eller annan. De som varit mest aktiva genom åren är Eksjö, Vetlanda, 
Värnamo, Vaggeryd, Bankeryd och Jönköping. Gislaved, Gnosjö och Nässjö har periodvis varit aktiva 
liksom Tranås på senare år. Eftersom Riks skickar information till varenda kotte som är medlem i 
Handla Miljövänligt-nätverket känns det ibland lite onödigt att vara mellanhand. Ibland har jag 
rapporterat vidare aktiviteter och synpunkter från länet. 
 
Just nu händer nog ingenting i de flesta kretsar i länet på grund av pandemin. I höstas fanns 
möjlighet att anmäla sig till upptaktskonferenser via Skype. Eftersom vi i Jönköpingskretsen inte 
tänkte ha någon aktivitet i vecka 40 (Miljövänliga veckan) var jag inte med själv. 2021 kommer ett 
nytt tema för Miljövänliga veckan. Det har funnits flera förslag, men jag är osäker på vad som valts. 
Riks ska ju köra några kampanjer, så det är bra om det inte blir kollisioner. Riks brukar ha en upptakt i 
Stockholm när det är nytt tema. Det brukar ligga i mars och ge faktainformation om temat. Nu får vi 
väl se om det går att genomföra. Kanske blir något webbinarium. 
  
Slutligen skickar jag med en artikel om vår verksamhet i Jönköping under 12 år, som jag skrev till 
Länsförbundets 50-årsjubileumsskrift. Den som inte blev av. Så får du en hum om vad det handlar 
om. Den ligger för övrigt på vår hemsida." 
 
Nätverket Handla Miljövänligt är öppet för alla intresserade medlemmar i hela 

landet. https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/som-medlem/handla-miljovanligt-
natverket 
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