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En inspirerande Loreen i intervju är en av alla de genomtänkta och 

fina aktiviteter som genomfördes i Europa minskar avfallet 2012.  

 

Vad blir du och din organisation sugen på att göra? 

 

Hör gärna av dig till Avfall Sverige om du vill 

ha kontaktuppgifter till de som gjort en  

aktivitet du är intresserad av. 
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AKTIVITETER 

Aspnässkolan 

Veckan innan projektet väger vi matavfallet i skolmatsalen. Studenter och personal 
informerades om vikten av att hålla mängden avfall genom muntlig information samt texter 
och bilder i skolmatsalen. Matavfallet som blir under projektetveckan vägs och jämförs med 
veckan före. 
Eleverna får jobba vidare med mängderna och till exempel del upp det per capita och i 
förhållande till WHO statistik om dagliga matransoner i tredje världen.  
Studenterna kommer även att sätta mängden mat slängs i perspektiv genom att jämföra den 
med välbekanta volymer. Till exempel "Min klass har kastat bort så mycket mat som en hel 
ko väger”, eller ”som fem gånger så mycket min pappa väger". 
Målgrupp: 200 elever och 40 lärare  
www.aspnas.jfog.net 
 

Avfall Sverige och  
Naturvårdsverket 

Avfall Sverige och 
Naturvårdsverket bjuder in till 
seminarium. Temat är 
kommunikation och 
beteendeförändringar som leder 
till mindre avfall. Forskare 
rapporterar från sitt arbete och 
beteendevetare och andra med 
erfarenhet av arbete som syftar 
till förändring av beteende för 
mindre avfall föreläser. 
Dagen avslutas med en 
workshop om hur vi kan 
använda kunskapen från 
dagens föreläsningar och vår 
erfarenhet i vårt arbete.  
Målgrupp: 100 medarbetare i 
avfallsbranschen, 
konsumentvägledning och andra 
 

Ät upp maten och inga förpackningar! 
Vi strävar efter att minska matsvinnet och förpackningar genom att ta med matlåda hemifrån 
istället för att köpa lunch på stan. Med en egen matlåda undviker du engångsförpackningar 
och kan anpassa mängden mat till hur mycket du äter. 
Målgrupp: medarbetare på kontoret 
www.avfallsverige.se 

Bjurhovdaskolan, Västerås 

Peppad i skolrestaurangen! 
Tävling skolor emellan om att minska matsvinnet i skolrestaurangerna. 
Målgrupp: elever 
www.vasteras.se/bjurhovdaskolan/ 

http://www.avfallsverige.se/
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bjussa.se 

Handla gratis och miljösmart på webben! 
På webbplatsen www.bjussa.se är allt du hittar gratis! Böcker, möbler, kläder, elektronik med 
mera. Här hittar du det du letar efter och vad någon annan vill bli av med - bingo för miljön 
och för din plånbok! 
Vi använder Facebook och Twitter som ett forum för att öka medvetenheten om återvinning 
och som en plattform för att sprida positiva nyheter om miljöfrågor. Bjussa.se drivs utan 
vinstintresse. 
Målgrupp: allmänhet 
www.bjussa.se 

Bollnäs Ovanåkers Renhållning AB 
(BORAB) 

Minska svinnet och vinn dessert! 
Borab arrangerar en tävling för att minska 
matsvinnet på fyra skolor i kommunen. 
Eleverna är i åldern 6 till 19. Resterna från 
elevernas tallrikar vägs och jämförs med 
förra årets resultat. Den vinnande skolan får 
en belöning i form av dessert och kommer 
också att ha en ny dekoration till 
skolmatsalen. 
Målgrupp: 1 200 elever 
www.borab.se 
 

Camping 45  

Minimera via Rotary! 
Flera workshops för att diskutera hur man praktisk kan göra för att skapa mindre avfall och 
förbruka mindre energi.  
Målgrupp: lokala företagare och medlemmar i Rotary (de flesta av dem är chefer). 
www.camping45.com 

http://www.borab.se/
http://www.camping45.com/
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DEF Waste 

En adventskalender där du varje dag öppna en lucka med tips på hur till att minska ditt avfall 
och återanvända saker du har. När julen har passerat vänder du på kalendern och där finns 
ett spel där luckorna återanvänds som spelpjäser.  
Målgrupp: 18 000, allmänheten 
www.defwaste.se 

En köpfri dag 

En köpfri dag är 24 timmars paus i konsumerandet. En dag för eftertanke kring hur man kan 
anpassa volymen av sin konsumtion till en hållbar nivå. Vi arbetar via sociala medier, kontakt 
med media och frivilliga personer på stan. 
Målgrupp: allmänheten  
www.facebook.com/enkopfridag, www.enkopfridag.se 

Gislaveds kommun, tekniska kontoret  

Släng inte maten!  
Målet är att göra eleverna medvetna om 
mängden mat de kastar bort. Projektet 
genomförs som en tävling mellan tre skolor. 
Skolan som slänger den minsta mängden mat 
vinner. Tävlingen pågår i tre veckor. Skolan 
kökspersonal kommer att mäta mängden mat 
kastas bort av barnen. 
Även information på webben. 
Målgrupp: 1 100 elever 
www.gislaved.se 

Gullspångs kommun 

Temaartiklar och roliga qiuz i lokaltidningen. 
Information på vår hemsida.  
Målgrupp: 200 allmänhet och anställda inom offentlig sektor 
www.gullspang.se  

Gästrike återvinnare 

Art Space Waste Race 
Sju konstnärer samlar grovsopor på återvinningscentraler för att skapa skulpturer. Under 
aktivitetsveckan Europa minskar avfallet har skulpturerna visats på länsmuseet. Varje 
skulptur fick sin egen historia. Med ny teknik och en QR-kod kan besökarna följa varje 
föremåls resa från produktion till avfall på en digital karta. Där visas även miljöpåverkan av 
produkterna. Projektet presenterades med pressmeddelanden och på FaceBook: 
artspacewasterace. 
Målgrupp: allmänhet, kulturintresserade, teknikintresserade 
www.gastrikeatervinnare.se, www.aswr.se 

Hagfors kommun 

Lärare, personal i skolrestaurangen och elever samarbetar! 
VI ska minska matsvinnet i kommunens alla skolor. Vi förklarar för eleverna varför det är 
viktigt att slänga så lite som möjligt. 
Målgrupp: 1 500 elever och lärare 
www.hagfors.se 

http://www.defwaste.se/
http://www.gislaved.se/
http://www.gullspang.se/
http://www.gastrikeatervinnare.se/
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IKEA Jönköping 

Introducera doggybags på restaurangen! 
IKEA Jönköping erbjuder doggybags extremt billigt (nästan gratis) i kassorna på 
restaurangen. Vi talar om att kunden kan ta med en doggybag hem. 
De byter engångsförpackningar för salt, peppar, socker, sås och sallader till mer hållbara 
alternativ.  
En tävling genomförs bland personalen i köket. Dagen med minst matavfall vinner hållbara 
IKEA produkter.  
Meddelar kunder, arbetsgivare om Europa minskar avfallet och våra handlingar.  
Målgrupp: 60 medarbetare och 40 000 kunder 
www.ikea.se  

IVL Svenska Miljöinstitutet AB Göteborg och Stockholm 

Utmaning på kontoret! 
Under veckan sätter vi upp lappar på olika ställen på kontoret med diskreta tips om onödigt 
avfall och eventuella förebyggande åtgärder. Till exempel: i toaletter "En pappershanduk 
räcker. Behöver du hjälp - googla på TED + pappershanddukar". Den anställde som har 
hittat mest tips i slutet av veckan är belönas med titeln "årets avfallsminimerare". 
Målgrupp: 100 medarbetare 
www.ivl.se 

Karlskrona 

Uppmärksammar på webben! 
Vi publicerar tips och råd för att minska avfallet och information om det europeiska projektet 
prewaste på vår hemsida.  
www.karlskrona.se 

Karlskoga kommun 

Mera jul mindre sopor!  
Vi har jultema på informationen om avfallsminimering på vår webb och intranät. Vi delar 
också ut klistermärken med ”Reklam – Nej tack!”.  
www.karlskoga.se 
Målgrupp: 500 allmänheten 

Jönköpings kommun 

www.jonkoping.se 

Tygpåsar utanför butiker! 
Vi står utanför butiker och delar ut tygpåsar och informerar 
om hur man kan minska avfall och mängden plastpåsar. 
Målgrupp: Allmänheten 

Kretsloppskontoret Göteborgs Stad 

Trollkarl och leksaksbytardagar! 
Leksaksbytardagar på Röhsska museum och 
Stadsmuseet. Varje barn kan ta upp till fem leksaker eller 
böcker att byta med en annan barnets leksaker. En 
trollkarl har en återvinningsstationshow. 
Målgrupp 300 barn plus deras föräldrar 

  
Pennjakten! 
Vi starta ett projekt för att samla in pennor för återvinning. 
Vi gör det tillsammans med TerraCycle.  
www.goteborg.se, www.envarldutansopor.nu www.terracycle.se 

http://www.ikea.se/
http://www.karlskrona.se/
http://www.karlskoga.se/
http://www.jonkoping.se/
http://www.envarldutansopor.nu/
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Lunds kommuns fastighets AB 

Inga plastpåsar i matavfallet! 
Vi vill öka medvetenheten om renare organiskt avfall bland våra 20 000 hyresgäster. Genom 
att presentera ”ögonöppnare” på vår hemsida om miljöfördelarna med organiskt avfall så vi 
hoppas att fler hyresgäster vill bidra till en bättre återvinning. Genom att prata om att inte 
lägga platspåsar i det organiska avfallet hoppas vi avfallet blir renare. Marknadsför sajten 
www.minskaavfallet.se. 
Målgrupp: 5000 hyresgäster 
www.lkf.se 

Mariestads kommun 

Temaartiklar och rolig quiz i lokaltidningen. Information på vår hemsida.  
Målgrupp: 500 allmänheten 
www.mariestad.se 

 

Medveten konsumtion  

Sprider inspiration avia twitter! 
I hopp om att öka medvetenheten om att jag bestämmer över 
min konsumtion, och mina beslut gör skillnad twittrar vi korta 
eko-löften. Vi hoppas att det får fäste i twittervärlden så att 
andra twittrar vidare.  
Vi kopplar twittret till en webbplats. På hemsidan finns fakta 
om hur mitt eko-löfte kan göra en positiv skillnad för naturen.
  
Målgrupp: 500 allmänheten 
www.medvetenkonsumtion.se 

 

Naturvårdsverket 

Ekolöften och anslag 
En intern kampanj på intranätet, på kontoret, i restaurangen och vid entrén på 
Naturvårdsverket. Vi uppmuntrar våra anställda att göra en eko löfte. 
Målgrupp medarbetare och besökare, 30 medarbetare gjorde eko-löften 
www.naturvardsverket.se 

http://www.lkf.se/
http://www.mariestad.se/
http://www.medvetenkonsumtion.se/
http://www.naturvardsverket.se/
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NSR och NÅRAB 

Festa på rester! 
Genom att skapa kreativa recept på rester som lätt kan tillagas hemma vill vi inspirera 
invånarna att festa på mat som annars kastas bort. Kockar gör ett recept för varje dag under 
aktivitetsveckan. Det blir tio recept som publiceras i våra kommunala tidningar. 
Se mumsigheterna på bilden ovan och potatiskalssoppan nedan. 
Målgrupp: Våra invånare 
www.stromstad.se 
 

 

Strömstad kommun, Tekniska förvaltningen 

"Vad gör vi nu, när vi har kommit så här långt ...?" 
Birger Schlaug skulle haft ett seminarium om ekonomi, tillväxt, miljö, klimat och människans 
vilja till utveckling. Tyvärr blev seminaret inställt. 
Målgrupp: allmänheten 
www.stromstad.se 

 

http://www.stromstad.se/
http://www.stromstad.se/
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Sigtuna kommun 

Ecosmart återvinning! 
Vi kommer att samla in recept från invånarna 
och gör en miljösmart kokbok.  
Vi använder den lokala pressen och reklam för 
att öka medvetenheten kring avfallsminimering 
och för att göra återanvändning synligt.  
Vi bygger en utställning med "3-rum från 
vardagen" där alla föremål, möbler, porslin, 
textilier, kläder och accessoarer är återbruk.  
Aktiviteterna är startskottet för fler aktiviteter för 
att minska avfallet. Till Exempel att minska 
matavfallet i skolan, ökad återvinning genom att 
ha mobila återvinningscentraler i våra städer. 
Målgrupp: allmänheten 
www.sigtuna.se/avfall 

 

 

 

 

 

Svaleboskolan, Veberöd 

Elever skriver artiklar i lokaltidningen! 
Svaleboskolan är en skola för elever i förskola till årskurs 9. Vår miljögrupp på skolan arbetar 
med olika miljö - och hållbarhetsfrågor. Nu vill vi återigen sätta fokus på att minska 
matsvinnet i skolmatsalen. Elever i miljögruppen går runt och pratar med alla elever på 
skolan. De skriver också i lokaltidningen om vårt arbete med hållbarhetsfrågor. 
Målgrupp: 625 elever  

Sysav 

Showroom med designat återbrukat material! 
På Malmö Återbyggdepå finns en utställning i form av ett Showroom som består av 
återbrukat material samt spillmaterial från återbyggdepå och Jobbcenters verkstäder. 
Produkterna är tillverkade av deltagare på Jobbcenters verksamheter och designade av 
Jennifer Lempinen. Hon är en känd produktdesigner. Genom att använda “showroom”-
konceptet precis som ett stort svenskt möbelföretag brukar göra, fast med återanvända 
grejer, hoppas vi kunna väcka tankar hos besökarna. 
Målgrupp: 500 besökare  
www.sysav.se 

SÖRAB 

Matsalskampen 2013! 
Vi bjuder alla skolor i nio kommuner till en tävling för att få dem att minimera sitt matavfall. 
Kampanjperioden är sex månader och tävlingen kommer att ske under ett par veckor i 
vårterminen. 
Första pris är pengar som skolan kan använda för att göra en rolig aktivitet med sina elever. 
Kommunerna är Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, 
Täby, Upplands Väsby and Vallentuna.  
Målgrupp: 209 skolor i regionen med 53 000 elever mellan 6-15 år. Målet är 90 skolor hakar på. 
www.sorab.se 
 

http://www.sigtuna.se/
http://www.sysav.se/
http://www.sorab.se/
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Svaleboskolan 

Minska matavfallet på skolan! 
Svaleboskolan är en skola för elever i förskola till årskurs 9. Vår miljögrupp på skolan arbetar 
med olika miljö - och hållbarhetsfrågor. Nu vill vi återigen sätta fokus på att minska 
matsvinnet i skolmatsalen. 
Målgrupp 625 elever och lärare 
www.lund.se 

Thyrens AB 

Seminarium om att förebygga avfall! 
Tyréns bjuder anställda i privat och offentlig sektor till ett seminarium om att förebygga avfall 
utifrån våra två utvecklingsprojekt.  
I vårt projekt i konstruktionsindustrin och på sjukhus vi dragit slutsatser och gjort strategier 
för att minska avfallet som kan tillämpas på många organisationer och verksamheter. Dagen 
riktar sig till miljöchefer, avfallschefer, inköpschefer, ekonomer etc. som är aktiva i lokala 
myndigheter, byggsektorn och annan bransch. Vi berättar om våra erfarenheter från 
utvecklingsprojekt och dela med oss av våra tips och idéer om hur man börja processen för 
att förebygga uppkomsten av avfall. 
Målgrupp 40 deltagare på seminariet 

 
I samband med seminariet kommer vi dela ut ett presentkort till alla deltagare och alla 
medarbetare på Tyréns AB. Presentkortet har ett ekonomiskt värde men framförallt 
uppmanar det mottagaren att ge mer hållbara gåvor. 
Målgrupp 1 000 personer 
www.tyrens.se 

 

Vafab Miljö AB 

Loreen inspirerar till mindre avfall!  
Vafab Miljö ger ut en tidning som heter Cirkulera och som 
handlar om avfall och miljö. Den delas ut till alla hushåll i 
Västmanland samt Heby och Enköpings kommun.  
I tidningen har Vafab Miljö speciella sidor som handlar om 
avfallsminimering. I tidningen får man även tips på kokbok där 
man använder matrester. Loreen kallar sig en 
världsmedborgare och berättar om hur hon til exempel hyr 
scenklä’der istället för att köpa dem. Man kan även läsa 
reportage från second-handbutiker och från en skola som 
minskat sina matrester.  
Målgrupp: 150 000 hushåll 

 
 
Återbruk på återvinningscentralen! 
Vi börjar med samling av begagnade produkter på vår återvinningscentral på Skultuna. Vi 
gör detta i samarbete med Skultuna kommundelsnämnd. De har en butik där de kommer att 
sälja de begagnade produkter. Detta är också en verksamhet för arbetslösa. 
 
Ska vi byta grejer med varandra? 
Vi ordnar en bytesdag tillsammans med Enköping kommun. Människor kan ta med sig de 
saker de inte använder längre och byta dem med varandra. På detta sätt produkter lever 
längre. 
 
Målgrupp: 300 deltagare allmänhet 
www.vafabmiljo.se 

http://www.lund.se/
http://www.tyrens.se/
http://www.vafabmiljo.se/
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VMAB, Västblekinge miljö AB 

Kändis till gymnasiet! 
Vi anlitar nationellt kända föreläsare som håller en föreläsning på gymnasieskolor i 
Sölvesborg, Olofström och Karlshamn. Temat är hållbar utveckling, klimatförändringar och 
effekter.  
Målgrupp 300 elever på gymnasiet 
www.vasteras.se 

 

Västerås kommun 

Rädda maten nu!  
Blogg med recept för matrester, lokal doggybag 
kampanj. Seminarium med föreläsningar, tips 
och tricks för att minska matrester.  
Målgrupp 300 invånare 
www.vasteras.se 

 

Ålands landskapsregering 

Startar upp veckan med en presskonferens! 
Vi startade med en presskonferens inför aktivitetsveckan. Labelled fashion recycling har 
utställning hela veckan där de visar hur de återanvänder kläder, möbler och annat i moderna 
produkter. VI har en tävling där bästa tips för att minska avfallet vinner presentkort på 
Emmaus. Miljöchefen på COOP föreläser om hållbar matkonsumtion och Folkhälsan på 
Åland berättar om tygblöjor. Vi visar filmen ”Taste the Waste” och efter filmen informerar 
Matbanken om sitt projekt. VI kryddar det hela med annonser i dagspress om hur man 
minskar sitt avfall. 
Målgrupp allmänheten 
www.regeringen.ax 

Örebro kommun 

Media får veta vad vi gör! 
Vi håller lektioner i skolor kring hållbarhet för vatten och avfall. Under kampanjveckan Europa 
minskar avfallet berättar vi för media om vårt arbete.  
Vi undervisar nio klasser från sex till tio års ålder om avfall, återvinning och hur man hanterar 
farligt avfall. Genom eleverna når vi även deras föräldrar.  
Målgrupp 225 elever och alla invånare via media 
www.orebro.se 

http://www.vasteras.se/
http://www.vasteras.se/
http://www.regeringen.ax/
http://www.orebro.se/
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Deltagare per region och kategori 
Deltagarna anges under den region där de har sin huvudsakliga verksamhet. De kan ha 
aktiviteter även i på andra ställen i Sverige. 

Blekinge län 
Karlskrona kommun 
Västblekinge Miljö AB, VMAB 

Gävleborgs län  
Bollnäs Ovanåkers Renhållning AB (BORAB) 
Gästrike återvinnare 

Jönköpings län 
Gislaveds kommun, tekniska kontoret 
Jönköpings kommun 

Skåne län 
Avfall Sverige 
Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) 
NSR och Nårab 
Svalebo skolan, Veberöd 
Sysav 
Tyrens AB 

Stockholms län 
IVL Svenska Miljöinstitutet AB Stockholm 
Järfälla Aspnässkolan 
Medveten konsumtion 
Naturvårdsverket 
Sigtuna kommun 
SÖRAB 
Tyrens AB 

Värmlands län 
Camping 45 
Hagfors kommun 

Västra Götalands län 
IVL Svenska Miljöinstitutet AB Göteborg 
Kretsloppskontoret Göteborgs Stad 
Mariestads kommun 
Strömstad kommun, Tekniska förvaltningen 

Västernorrlands län 
En köpfri dag 

Västmanlands län 
Bjurhovda skolan 
Vafab miljö och Skultuna kommundelsnämnd 
Vafab miljö och Enköping kommun 
Västerås kommun 

Jönköpings län 
IKEA, Jönköping 
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Jönköpings kommun 

Åland 
Ålands landskapsregering 

Örebro län 
Karlskoga kommun 
Örebro kommun, tekniska förvaltningen 

Östergötlands län 
Def.Waste 

Förvaltningar/offentliga institutioner/myndigheter (14 st) 
Bollnäs Ovanåkers Renhållning AB (BORAB) 
Gislaveds kommun, Tekniska kontoret 
Gästrike Återvinnare 
Karlskrona kommun 
Kretsloppskontoret Göteborgs Stad  
Kristianstad kommun, Agenda 21 
Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) 
Mariestad kommun 
Naturvårdsverket 
Strömstad kommun, Tekniska förvaltningen 
Vafab Miljö  
Vafab Miljö och Skultuna kommundelsnämnd 
Vafab Miljö och Enköping kommun 
Västblekinge Miljö AB, VMAB 
Örebro kommun 

Föreningar, organisationer (4 st) 
Avfall Sverige 

DEF Waste 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB Stockholm 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB Göteborg 

Industri/näringsliv/handel (1 st) 
Thyrens AB 
IKEA 

Utbildningsinstitutioner (1 st) 
Aspnässkolan 
Bjurhovda skolan 
Svaleboskolan, Veberöd 
 
 

 


