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Hållbarhetskalender 2017
 01

TRYGG OCH SÄKER
– testa din brandvarnare idag!

 13

TÄND ETT LJUS
– men välj gärna värmeljus med refill.

 14

HANDLA SECOND HAND
– alla presenter måste inte vara nya.

 16

SKIPPA ETIKETTERNA
–  skriv direkt på paketen.

 18

ÅTERANVÄND TEXTILIER
– slå in dina paket med exempelvis 
mormors gamla broderier.

 20

SOPSORTERA
– ge julklappspapper, frigolit 
och kartonger ett nytt liv. 

 22

ANVÄND SMULORNA
– garnera julskinkan med
pepparkakssmulorna. 

 24

INVESTERA I DIG SJÄLV
– ge tid för en hållbarare du. 

 15

STÄDA HÅLLBART
– välj miljövänliga städartiklar.

 17

ÅTERUPPLIVA BULLARNA
– gör skorpor på gamla lussebullar.

 19

TA IN NATUREN
– dekorera julbordet med vad
naturen har att erbjuda.

 21

ÄT ANSVARSFULLT
– duka med mindre tallrikar och
minska matsvinnet.

 23

GYNNA DE LOKALA
– både vad gäller mat 
och presenter.  03

BÄR MED STIL
– använd tygkasse till shoppingen,
snyggt och bra för miljön.

 05

KÖP BEGAGNAT PYNT
– bl.a. Myrornas och Stadsmissionen 
svämmar över av överblivna julpynt. 

 07

SAMARBETA MERA
– be om hjälp, samåk gör saker 
tillsammans, sharing is caring! 

 09

TÄNK PÅ DE SMÅ
– bygg en fågelmatare av en gammal 
blomkruka fylld med frön och ister.

 10

DEKORERA HÅLLBART
– skapa julpynt av gamla saker, en ljusstake 
och en tallrik blir ett fint fat.

 12

GE MATEN NYTT LIV
– gör exempelvis saffranspannkaka 
av överbliven risgrynsgröt. 

 11

SPARA TRÄD
– skicka digitala julkort. 

 08

DUKA UTAN PLAST
– undvik engångsartiklar på 
julbordet/adventsfikat.

 06

ÄT MER GRÖNT
– utmana julbordet och byt ut 
en kötträtt mot något grönt.

 04

FÄRRE PRYLAR
– ge istället bort en upplevelse, 
det anses mer minnesvärt.

 02

SPAR PÅ ELEN
– använd LED-lampor och släck när du åker hemifrån.

Följ oss genom julen på Instagram: @ragnsells_sverige


