
Minnesanteckningar från möte nr. 4 med Naturskyddsföreningen i Enköpings Handla 
Miljövänligtgrupp i Håbo

Tid: måndagen den 8/9 2008 Plats: hos Åsa Tidestav

Närvarande: Ingrid Ljungkvist, Kerstin Ljungvall-Grabs, Åsa Tidestav och Håkan Nihlman

§ 1   Planering Miljövänliga Veckan

- Vi har fått muntligt tillstånd att stå i Bålsta Centrum lördagen den 4/10 kl. 10 – 16 av centrumchefen 
Eva Pi. Hon skulle senare återkomma med ett skriftligt tillstånd i syfte att undanröja eventuella 
problem när det är dags.

- Beslöts att beställa det s.k. ”Lilla Paketet” från SNF Riks innefattande diverse affischer, broschyrer, 
diplom och annat material under temat ”Medvetet Mode” samt dessutom extra material avsedda för 
barn. Kerstin beställer materialet.

- Ingrid fick i uppdrag att kontakta föreståndare/ägare till de butiker i Bålsta (både gamla och nya 
centrum) som säljer kläder och/eller tyger och om vi får tillstånd hos respektive butik så sätter Ingrid 
upp affischer från utanför denna.

- Ingrid iordningställer skärmarna med kampanjmaterial från Miljövänliga Veckan när detta kommit 
med material från Riks samt material om miljömärkning.

- Förslag till schema:

Vi står i Bålsta centrum preliminärt mellan kl. 10 och 14:30.
Ingrid har inte möjlighet att vara med den 4/10 och levererar därför skärmmaterialet till Håkan när 
detta är klart.
Klockan 10 kommer Håkan och Åsa och sätter upp bord och övrigt material samt skärmar. Det 
bedömdes vara tillräckligt med Håkans vita bord samt det lilla runda avlastningsbordet.
Åsa har pass mellan kl. 10:00 och 10:30 samt 12:30 – 14:30
Håkan har pass mellan kl. 10 och 12 samt kommer 14.30 och hämtar material.
Carin har pass kl. 10:30 – 12:00
Ulla har pass kl. 11:00 – 12:30
Kerstin har pass kl. 12:30 – 14:30

- Åsa fick uppdrag att kontrollera genom hemsidorna om någon av Bålstas kläd- & textilaffärer har 
miljömärkta varor.
De butiker som har miljömärkta varor kommer att diplomeras under Miljövänliga Veckan.

§ 4   Nästa möte
Måndagen den 26/1 2009 kl. 19 hos Kerstin Ljungvall-Grabs.
Inför detta möte fick alla i Handla Miljövänligtgruppen i uppdrag att fundera över vilken verksamhet 
vi skall bedriva under 2009.

Vid pennan:

Håkan Nihlman


