
Verksamhetsberättelse HMV-gruppen 2011 

Gruppen inledde året med att ha en planerings- och inspirationsdag tillsammans med nya 

intresserade medlemmar till vår grupp. Vi har satt upp som mål, att arbeta vidare med 

hemsidans utformning för att få en mer innehållsrik information om gruppens miljöarbete. 

Earth Hour genomfördes detta år under en helg i mars (26-27/3) i samarrangemang med 

varuhusgallerierna Domino och Hageby. Vår grupp fanns på plats med informationsmaterial 

på båda ställena. 

Gruppen har gjort en utflykt till glashyttan ”Återbruket” utanför Valdemarsvik. Där 

återvinner man glas och gör nya bruksvaror av det. 

Den årliga revisionen av Willys butiker har genomförts, där bra miljövalkriterierna ska 

uppfyllas. 

Miljövänliga dagen 9/4 var klädbytardag. Vi stod i Erikshjälpens butik där man har second 

handkläder och informerade om klädproduktionen i världen. 

Gruppen har också deltagit i riksundersökningen av sushirestauranger och deras fiskmenyer. 

Detta för att kartlägga i vilken omfattning restaurangerna använder sig av rödlistad fisk. 

En lördag i maj (28/5) var det Vårmarknad på Färgaregården. Där deltog vi med försäljning 

och information som gynnar biologisk mångfald. 

Under hösten genomgick två ur gruppen ”Fairtrade” utbildning till ambassadörer, under ett 

veckoslut. 

Årets HMV-vecka hade fisk och skaldjur som tema. Där var fokus på att informera om vilka 

fisksorter man kan äta och vilka man ska undvika med tanke på rödlistade arter. Gruppen 

har haft en mängd aktiviteter under veckan. Så som biblioteksutställning, stått i butiken City 

Gross vid fiskdisken och informerat om årets tema. I anslutning till Flimmers filmfestival med 

visninga av miljöfilm informerat biobesökarna om årets tema. Även insändare till lokal-

tidningar har skickats in. 

I samarbete med Spira anordnades en Faitrade föreläsning på Vetekornet. 

Ytterligare två butiksundersökningar genomfördes under hösten. Dels en med hemtekniska 

produkter för att kartlägga miljömärkningens omfattning samt en om jätteräkor för att se 

hur förekommande varan är. 

Året avslutades med Rättvis Julmarknad på Arbetets museum där försäljning och 

information om föreningen ingick. Vi hade även bjudit in glashyttan ”Återbruket” att delta 

och sälja sina produkter. 
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