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Om Kraftsamlingsnätverket TöSo, Töreboda 
ställer om, och vårt arbete:
Historik på www.koso.se

Kommunområden Ställer Om (KoSO) är lokala 
nätverk som kraftsamlar för att uppfylla Agenda 
2030 i allmänhet och klimatsmart omställning i 
synnerhet.

Vi vill bli delaktiga i klimatomställningen genom 
att svara på frågor och samla goda idéer.

Vill du bli en del av och hjälpa till med 
kraftsamlingsarbetet? Ta gärna kontakt med 
oss:

Hans Johansson: 070-2778541
Britt-Marie Benjaminsson: 073-8379167
E-post: hejtoso@gmail.com



Nio tips som kan göra årets 
julfirande mer hållbart
1. Fundera över vad du verkligen behöver
Gör en inköpslista

2. Handla smart
Ifrågasätt slit-och-släng-kulturen: Välj hellre att köpa färre 
saker med bättre kvalitet, som håller längre.

Välj hållbart: Om du väljer mellan olika produkter, välj den 
vara som producerats på det mest hållbara sättet.

Begränsa antalet julklappar: En bra idé, som ofta är väldigt 
uppskattad, är att komma överens med släkt och familj om 
att var och en ansvarar för julklapp till en enda utvald 
familjemedlem.

3. Undvik onödigt presentpapper
Ett bättre och mer hållbart alternativ för de 
gåvor vi verkligen vill slå in är att skapa 
eget presentpapper av tidningar, 
omslag eller varför inte gammalt tyg!

4. Köp begagnat
Att köpa begagnat innebär mindre koldioxid-
utsläpp jämfört med att köpa nyproducerat. 

5. Julklappsspel 
Köp få men bra saker eller något du gjort själv, kanske en 
hemlagad marmelad, eller “presentkort” på en middag. 

6. Ät mer grönt och minska ditt matsvinn
Idag finns det riktigt goda gröna alternativ, som inte alls 
behöver vara svåra att få till.

7. Res miljövänligt i jul
Välj tåget framför flyget när du har möjlighet och satsa på 
en mysig hemester i Sverige istället för en resa utomlands!

8. Inspirera fler att tänka hållbart i jul
Vi kan alla försöka förändra världen genom att prata med 
andra om klimat- och miljövänliga alternativ till köphetsen.

9. Ge bort en gåva som gör skillnad
Det finns många organisationer därute som är beroende av 
ekonomiskt stöd.

Källa: Greenpeace Sverige


