
Temat Ta vara på det du har har även under 2021 kanaliserats i kampanjen Fixa 
grejen. Naturskyddsföreningen vill uppmuntra människor till att ta vara på saker och laga och 
reparera mera, för miljöns och klimatets skull. Miljövänliga veckan i vecka 40 hade fokus 
på SLUTA SLÄNGA, återvinning och återbruk.  En fjärdedel av det som slängs på Sveriges 
återvinningscentraler är fullt användbart och går att sälja eller skänka bort. Ett par kretsar har 
en lista sin hemsida med tips om lokala reparatörer, återbruk och återvinning. Den nya 
rapporten “Andra hand i första hand” har uppmärksammats. Den behandlar miljöpåverkan 
från alla möbler och inredning som vi svenskar konsumerar som aldrig förr. 
  
Under hösten har Riksföreningen tryckt på behovet av att återigen fokusera på ekologisk mat, 
då försäljningssiffrorna sjunkit sen föreningens kampanj Byt till eko. Satsningen kallas Byt 
till eko 2.0 och med fokus på det dåliga utbudet av ekologiska vego-varor i butik. Ett upprop 
till de fem största producenterna har genomförts med hjälp av medlemsbackning med 
namnunderskrifter. Någon krets har delat uppropet Mer ekologiskt i Vego-hyllan på sin 
Facebook-sida. I kampanjen har Riks producerat sju tecknade, lättsamma, korta 
informationsfilmer på temat Myter om EKO. Ett par av filmerna har länkats via lokala 
Facebook-sidor. 
  
I Eksjö har genomförts en Prylbytardag, och ca 100 prylar bytte ägare. En tipspromenad 
anordnades och kretsen tillverkade bivaxdukar och sålde alla föreningens kvarvarande 
fågelholkar. Under hösten bemannades Återvinningsterminalen under två dagar. Besökarna 
möttes och fick veta att det gick bra att lämna användbara saker i Röda Korsets bil som fanns 
på plats.  
I Vaggeryd  har under EKO-kampanjen genomförts en butiksundersökning för att se vilket 
utbud som finns i kommunens livsmedelsbutiker. 
I Vetlanda har temat Slutslängt! uppmärksammats och en lista publicerats med företagare, 
privatpersoner och nätsidor som kan hjälpa oss att sluta köpa nytt och slänga och i stället 
börja hyra, laga, låna och återbruka. 
I Värnamo inleddes Miljövänliga veckan med ett studiebesök på Stomsjö återvinningscentral 
(ÅVC), där 12 besökare guidades runt. En traditionell utställning på stadsbiblioteket 
genomfördes på temat fixa grejen/ ta vara på. Resterande affischer sattes upp i skyltfönster på 
stan samt på Stomsjö ÅVC. Den 2 oktober ordnades Klädbytardag på Gummifabriken, dock 
med mycket kort varsel och begränsad marknadsföring. Ändå kom 59 besökare och när dagen 
var slut hade 140 plagg bytt ägare. Radio Jönköping var på plats och intervjuade ansvariga. 
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