
Verksamhetsberättelse HMV-gruppen 2012

Under året har gruppen varit engagerade i Earth Hour som ägde rum lördagen 
31/3. Ett samarbete med andra miljöorganisationer kring temat, har gjort 
att en mängd aktiviteter ägde rum under lördagen. Två av medlemmarna 
var på stadsbiblioteket med en egen utställning om energi. Tyvärr var inte 
besöksantalet så högt.

Den årliga revisionen av Willys butiker har genomförts där bra 
miljövalskriterierna ska uppfyllas.

Gruppen har också köpt in och läst boken ”Matens pris” skriven av Malin 
Olofsson och Daniel Öhman. Boken handlar om matindustrin och dess 
konsekvenser men tar även upp alternativa vägar till en sund matproduktion.

Inför höstens tema för miljövänliga veckan som är fisk fick vi i uppdrag av Riks 
att göra en undersökning gällande utbudet av djuphavsfiskar i  färskfiskdiskarna 
under maj. Resultatet visade att flera av butikerna hade rödlistad fisk i sitt 
sortiment, något som är beklagligt.

Under året har vi kontinuerligt jobbat med vår hemsida för att uppdatera den 
och göra den mer informativ.

En lördag i maj (26/5) var det vårmarknad på Färgaregården. Där deltog 
gruppen med försäljning och information som gynnar biologisk mångfald.

Upptaktsträff inför HMV-veckan ägde rum i Norrköping 2/9 med inbjudna 
Östgötakretsar. Gun Rudqvist från riks informerade om årets tema som var 
djuphavsfisk.

Under miljövänliga veckan hade vi en utställning på biblioteket om årets 
tema. Vi besökte även två butiker som hade rödlistade fiskarter varav den ena 
butiken tog bort de hotade fiskarna ur sitt sortiment.

En utflykt till Ycke naturskog ägde rum 9/9 som anordnades av en medlem i 
gruppen.

Gruppen gjorde en egen utflykt till Vikbolandets strutsfarm i oktober.



Året avslutades med Rättvis Julmarknad på  Arbetets muséum där försäljning 
och information om föreningen ingick.

I vår grupp har jag beslutat att sluta som ansvarig men kommer att vara kvar 
som medlem. Efterträdare är ännu inte bestämt.

Norrköping 2013 01 28                            Lena Wikman-Källberg.

 


