
Minnesanteckningar från möte nr. 8 med Naturskyddsföreningen i Enköpings Handla 
Miljövänligtgrupp i Håbo

Tid: måndagen den 19/10 2009 Plats: hos Ulla Anderberg

Närvarande: Carin Brydling, Kerstin Ljungvall-Grabs, Åsa Tidestav, Carin Brifors och Håkan Nihlman

§ 1   Utvärdering av Håbo Festdag och Klädbytardagen 22/8
Skyltningen av lokalen var dålig. Många besökare av lokalen trodde att den restaurang under Festdagen. 
Håboborna tycktes vid detta tillfälle ej vara ”mogna” för denna typ av aktivitet, d.v.s. att byta kläder. Ungefär 
lika mycket kläder som fanns från början fanns kvar när vi avslutat. En hel del kläder hade dock bytt ägare och 
mot slutet av dagen fick folk gratis ta kläder. Överblivna kläder lämnades till Kyrkcentrum.
Det kommer troligen att ta ett tag innan Håboborna lär sig vad en klädbytardag innebär.
Håkan har haft kontakt med diakon Åsa Hansson hos Svenska kyrkan angående en eventuell fortsättning. Vi 
kommer dock inte ha råd att annonsera utan hoppas på att Svenska Kyrkan kan sköta denna sak åt oss om 
projektet får en fortsättning. Åsa Hansson har lovat att kontakta sin chef (t.f. kyrkoherde Lars-Olof Eklund) för 
att höra efter om samarbetet kan fortsätta.

§ 2   Medborgarförslag
Håkans medborgarförslag ”Upphandling av miljömärkta livsmedel till kommunal verksamhet i Håbo Kommun” 
godkändes av Kommunfullmäktige den 28 september. Vid samma tillfälle godkändes även en ny 
upphandlingspolicy som bl.a. innehåller formuleringar om att miljömärkta (även närproducerade och 
rättvisemärkta) varor skall tas in i första hand (om sådana finns) i enlighet med Miljöstyrningsrådets anvisningar. 

§ 3  Håkans kontakter med ICA Kvantum i Bålsta centrum
Håkans förslag som lämnats in företagets förslagslåda i mitten av augusti har dragits för personalen av 
butikschef Fredrik Malmqvist på en arbetsplatsträff.
Håkan har bokat tid med butikens ansvarige för frysta produkter (Kent) den 21/10 kl. 18:30 och kommer då 
framförallt att diskutera tigerräkor. ICA:s miljöchef Kerstin Lindvall gick i maj ut med ett pressmeddelande att 
ICA i fortsättningen inte kommer att ta in tigerräkor (även kallade scampi eller jätteräkor) centralt så länge 
odlingen inte kan ske på ett hållbart sätt. Däremot har butikerna (som har enskilda ägare, ICA utgör ju enbart en 
slags paraplyorganisation för ett antal privat ägda butiker) fortfarande möjligheten att köpa in tigerräkor via 
alternativa distributörer.
Håkan kommer även att träffa Lisbeth Persson (ansvarig för disk- och delikatessavdelningen) och Fredrik 
Engström (chef för färskvaruavdelningen) för att diskutera framförallt om fisk tisdagen den 3/11 kl. 10:00.
Ett förslag framkastades även på mötet att ICA Kvantum borde ta fram en disk där föråldrade produkter (d.v.s. 
produkter som t.ex. har utgångsdatum samma dag) säljs ut till ett starkt rabatterat pris i syfte att minska svinnet.

§ 4  Fortsatt arbete med Bålstas kläd- textilbutiker
En grupp i gruppen (Kerstin, Carin Brydling, Ulla och Åsa samt Ingrid*) fick i uppdrag att träffa de lokala 
cheferna för de butiker i Bålsta som säljer kläder och textilier i syfte öka utbudet av miljömärkta kläder/textilier. 
Den undersökning som Ingrid gjorde hösten 2008 gav ett mycket magert resultat, då såldes bara några enstaka 
kläder av butiken A small world. Beslöts att som steg 1 inventera vilka klädmärken som säljs av butikerna och 
om dessa har miljömärkta kläder/textilier i sin kollektion.
Som steg 2 bokas ett möte med respektive företags lokala chef/ägare för diskutera frågan med förhoppningen att 
butiken börjar ta in miljömärkta kläder till försäljning.
Beslöts att Carin Brydling kontaktar Highlight, Kerstin kontaktar Go West och Åsa kontaktar Zap. 

* ej med på mötet, men bedöms vilja vara med i arbetet i mån av tid

§ 5   Nästa möte
Måndagen den 15/2 2010 kl. 19 hos Åsa Tidestav, Lillsjövägen 7.

Vid pennan:

Håkan Nihlman


