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Ställ om, inte in



Ställ om, inte in!

Förra året tog pandemin fart. Det var en ny situation, allt 
hände snabbt och vi fattade beslutet att ställa in Earth 
Week. 

Det här året har vi – med hjälp av fantastiska aktörer runt 
omkring i vår kommun – valt att anpassa programmet efter 
de omständigheter vi alla verkar i nu. Därför är årets tema 
”Ställ om, inte in!”

Det är ett ganska tacksamt tema, för den här omställning-
en är redan påbörjad. Vi som bor och verkar i Ludvika kom-
mun gör en massa bra saker.

Borde vi bli bättre på att berätta om det?

Kanske.

Vi tänker att det är intressant att veta att världens största 
tillverkare av ekologisk öl finns i Ludvika kommun. Eller att 
Ludvika kommun vann en nationell tävling om att spara kol-
dioxid 2019. Eller att vi har Dalarnas största anläggning för 
solel, på sporthallens tak. Eller att vi de senaste åren alltid 
har haft flest deltagare under skräpplockardagarna. Eller 
att VB Energis fjärrvärme blev helt fossilfri 2020. Eller att 
Ludvika kommun de senaste tre åren har byggt eller rustat 
upp närmare 100 cykelparkeringar.

Under den här veckan kommer vi att ge er fler goda exem-
pel på hur vi har redan har börjat ställa om – och hur vi 
jobbar vidare. Det viktiga är att vi är så många som möjligt 
som hjälps åt. Därför hoppas vi att du vill följa med oss un-
der Earth Week.

Samarbeten



Det här pågår under hela Earth Week!

Klimat-Kahoot på kommunens fritidsgårdar

Biblioteken i kommunen skyltar med böcker på tema hållbarhet

Globe skyltar med böcker på tema hållbarhet

Ludvikas butiker skyltar med Handla Hållbart!

Rullande presentation på skärmarna på stan med hållbarhetsarbete från: Ludvika Hem, Spendrups, 

Hitachi - ABB, VB-Energi, Svenska Kyrkan och Ludvika kommun.

Skattjakt!

Insektshotellsnickeri

Hållbart fika hos Säfsen



Odla Po-Ängen - levande jord och biologisk mångfald

Välkommen att besöka ängarna nedanför Gammelgårdens hembygdsförening där föreningen Odla Po-ängen (OPÄ) bedriver en ny form av andelsjord-
bruk sedan två år tillbaka! År 2019 anlade föreningen sina odlingsbäddar genom att lägga ut ensilage och odla potatis. Skörden var god och på den 
vägen fortsatte det när flertalet olika grönsakssorter började odlas 2020. 

OPÄ är en mötesplats som bjuder in till gemenskap kring lokal och hållbar matproduktion. Platsen ska främja utbyte av kunskap och upplevelser för 
att upptäcka hur man kan odla hållbart, både på insidan och utsidan. Det är en plats för människor att bygga relationer med andra och till den mat de 
äter - närodlad relationsmat helt enkelt! Allt odlas naturligt och giftfritt och alltid med målet att främja en levande jord och bevarandet av den biologiska 
mångfalden.

Själva idén med ett andelsjordbruk är att medlemmarna betalar för hela säsongens grönsaksskörd i början av odlingsåret när till exempel fröinköp ska 
göras. Det som skiljer OPÄ:s andelsjordbruk mot många andra är att andelsmedlemmarna själva skördar sina grönsaker varje vecka. På så sätt blir det 
”relationsmat” och alla medlemmar blir en del av gemenskapen kring platsen. Inför säsongen 2021 har vi fyrdubblat antalet andelsmedlemmar från i 
fjol. Det känns så roligt att fler visar intresse för en hållbar mathållning i Ludvika.

I år kommer eventuellt överskott av grönsaker och blommor att annonseras på föreningens facebook-sida. Då kan vem som helst komma ner till odling-
arna för att få instruktioner om vad som finns att skörda av för stunden mot betalning. 

Som ett av flera sociala företag i kommunen har OPÄ i år inlett ett samarbete med Samarkand där medflyttare ska få möjlighet att lära känna nya 
människor i staden, träna på sin svenska och få odlingskunskap.

Nytt för i år är att det finns tre typer av medlemskap i föreningen. Man kan vara odlande andelsmedlem till ett reducerat pris, där du lägger minst en 
timme i veckan på att odla tillsammans. Om du inte har tid eller intresse för att odla kan du vara betalande andelsmedlem då du enbart skördar din an-
del mot en högre avgift. Om man gillar OPÄ:s idé kan man som ett tredje alternativ bli stödmedlem. Oavsett medlemskap är man alltid välkommen till 
odlingarnas arbets- och aktivitetsdagar.

Vill du veta mer om föreningen Odla Po-ängen, besök oss på Facebook, Instagram eller mejla odlapoangen@gmail.com.



Vi på Säfsen älskar naturen och alla upplevelser 
den erbjuder. Därför ligger också ett hållbart liv 
oss nära om hjärtat. Vi tror på att vi håller längre 
om vi gör det vi tycker om, rör oss och är utom-
hus. Hembakat, närproducerat och hemlagat är 
något som vi erbjuder i vår restaurang. Kom till 
oss 22 till 27 mars och ät lite mer hållbart, lite 
billigare:

• Varm dryck och hembakt bulle 40 kr
• Hemlagad lunch med dryck 80 kr

Uppge koden ”Earth Week” när du beställer.

Handla hållbart i Ludvika
Bland Ludvikas butiker kan du 

hitta det gröna hjärtat som inne-
bär att butikerna har ett 

hållbarhets- och helhetstänk. 
Här värnar vi om det lokala.

Håll utkik efter hjärtat!

Season Second Hand
Modeindustrin är en av de värsta miljöbovarna där 
färgning, blekning och behandling av tygerna påver-
kar miljön där tillverkningen sker. Vattenåtgången är 
dessutom enorm. För ett par jeans beräknas 6200 
liter vatten användas (41 fyllda badkar). I Sverige kö-
per vi i snitt 14 kilo nya kläder per år/person och av 
det förblir en tredjedel oanvänt. Ett inte helt hållbart 
konsumtionsmönster.

Vi på Season vill vara med och bidra till medveten 
konsumtion i Ludvika i form av cirkulärt mode. Vi tar 
emot dina fina kläder som istället kan glädja någon 
annan. Förutom att vi sparar på jordens resurser 
genom att ge redan befintliga plagg ett längre liv så 
kan även du som väljer att vara cirkulent hos oss 
spara pengar. Av de plagg du lämnar hos oss som 
blivit sålda får du 30% av försäljningspriset tillbaka. 
Du som väljer att handla hos oss får fina och unika 
plagg till ett mycket överkomligt pris.

Under Earth Week kommer vi ha en tävling på vår 
Instagram [@season.ludvika] där du genom att vara 
med och sprida vårt cirkulära budskap kan vinna ett 
presentkort på 200 kr! Håll utkik i vårt flöde.
Butiken håller öppet tisdag -fredag 11-18 samt lör 
11-15. Varmt välkomna till oss på Storgatan 28!

Ludvikas bilhandlare 
bjuder in till att provköra 
miljöbil
Passa på att gå till din lokala bil-
handlare och testa deras utbud av 
miljöbilar



Tipspromenad
Spendrups bjuder in allmänheten till en tipspromenad med frå-
gor kring miljö och hållbarhet 26-27 mars. Det blir en prome-
nad runt Ludvika centrum som utgår från Samarkand2015 och 
High Voltage Valley. Tipslappar kan du hämta i förväg, innanför 
entrén till High Voltage Valley och Samarkands lokaler onsdag 
till fredag (24 mars-26 mars). Där är öppet vardagar mellan 
kl. 7.00-17.00. Var tipspromenaden går ser du på lappen. Kom 
ihåg att ta med egen penna! 
 
När du är klar med tipspromenaden lämnar du tipslappen i en 
stor vit postlåda som finns på Engelbrekt Galleria senast klock-
an 15.00 lördagen 27 mars. Flera vinnare kommer att dras 
bland de som fyllt i sin tipslapp med rätt svar.

Tips till en mer klimatsmart vardag
Det behöver vara lätt och lönsamt för alla att leva mer pla-
netsmart och närma sig ett One Planet Life - ett liv inom en 
planets gränser.

Det finns mycket vi själva kan göra under hela året. För att 
förenkla brukar man använda följande fem kategorier: Bu-
tiken, Bilen, Bostaden, Biffen och Börsen. Här följer några 
tips på vad vi alla kan göra!

• Välj begagnat och återan-
vänd

• Välj ekologiska och mil-
jömärkta varor

• Välj lokalproducerad mat
• Delningsekonomi - låna 

en stege av grannen!

BUTIKEN

• Vid kortare sträckor - gå 
eller cykla

• Åk kollektivt eller samåk
• Vid val av bilköp - tänk till, 

kan elbil vara ett alternativ?
• Testa om elcykel kan vara 

ett alternativ till bil

BUTIKEN

• Välj energisnåla pro-
dukter vid inköp

• Skörda solel på ditt tak
• Välj förnybar el i ditt 

elavtal
• Isolera ditt hus

BUTIKEN

• Handla gärna mat som 
producerats i Sverige

• Ät säsongens grönt
• Minska mängden kött på 

tallriken
• Laga god mat på dina 

rester
• Lukta och smaka innan 

du slänger

BUTIKEN

• Se över vilka foner du 
investerar i, är dom 
klimatsmarta? Fråga 
banken

• Begär hållbart och kli-
matsmart sparande

BUTIKEN

Är du intresserad av att skaffa solceller?
Du vet väl om att din kommunala energi- och klimatrådgivning 
erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning? Oavsett om du 
är privatperson, en organisation eller ett företag kan du få stöd 
genom hela processen - från planering till färdig solelinstalla-
tion.



Krafttanken och Zento Garden 
släcks innan Earth hour och tänds 
igen efter helgen. 

Öppet (utom)hus vid Krafttanken 
Samarkand välkomnar till Öppet (utom)hus 
vid Krafttanken. Kom och ställ frågor och ta 
möjligheten att få veta mer om energilagret 
och Krafttanken.  
När: Onsdag kl 16.00-18.00 
Var: Krafttanken vid Sockenstugeparken

Nominera kandidater till Hållbarhetspriset 
Nominera kandidater till Samarkands Hållbarhetspris som har syfte att stimulera och belöna 
engagemang i hållbarhetsfrågor inom Västerbergslagens näringsliv. Priset är 10 000 kronor 
och ges till en person, företag eller sammanslutning i Västerbergslagen som tagit fram en idé 
som är tydligt realiserbar eller som genom nytänkande och innovation i sitt företagande har 
brutit ny mark för regionens hållbarhetsarbete.Tyngdpunkten för att få priset bör ligga på de 
ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningar som är strategiskt viktiga för företagens och 
invånarnas livsmiljö. 

Priset delas ut i höst på Powerful Innovation Day, PID, som i år handlar om framgångsrikt håll-
barhetsarbete och unika miljösatsningar i Ludvika och Smedjebackens näringsliv. Datum för 
PID meddelas senare. Läs mer om priset och om hur du nominerar på 
www.samarkand2015.com

Naturskyddsföreningen i 
Västerbergslagen tipsar!
More of Everything är en film där vi får lära oss 
mer om skogen och hur oersättlig den är för 
klimatet och den biologiska mångfalden. FIlmen 
tar upp vikten av att bevara vår skog likväl som 
Amazonas regnskog.

Filmen finns att se gratis på Youtube, följ länken 
nedan:

https://youtu.be/q51FMbTOn_Q 

FRAMSKJUTET!



REKO

Det här är REKO-ringar 

3

1

2

Leta upp din närmsta REKO-ring på facebook 
och ansök om medlemskap i gruppen.

Välj bland de utannonserade varorna och 
beställ genom att kommentera i producen-
ternas inlägg.

Hämta din beställning på den avtalade mötes-
platsen. Betalar gör du enkelt via Swish eller 
kontanter.

Närproducerat utan 
mellanhänder!

Fördelar för dig som konsument
• Du hittar färsk mat med känt ursprung och handlar 

efter säsong 
• Du får tillfälle att själv träffa den som producerat 

din mat
• Du kan handla varor som du inte hittar någon an-

nanstans
• Du stöder den lokala ekonomin
• Du bidrar till att minska långa transporter och onö-

diga förpackningar
• Matsvinnet blir mindre eftersom alla varor är förbe-

ställda och allt som produceras utnyttjas 

Fördelar för dig som producent
• REKO är kostnadseffektivt. Administration och an-

nonser kostar ingenting
• REKO är tidseffektivt. Du tar med dig förbeställda 

varor och utlämningen sker snabbt
• Du får sälja till någon som uppskattar dina produk-

ter, som aktivt valt att handla av just dig
• Du kanske har en liten produktion eller bara produ-

cerar en kort tid
• Du vill prova på en ny verksamhet eller testa en ny 

produkt

REKO:s grundprinciper
Endast försäljning av livsmedel och lantbruksprodukter som ull, skinn och bivax | Ingen återförsäljning | Inga 
mellanhänder | Produkterna är förbeställda inför varje utlämningstillfälle | Varje beställning är en enskild upp-
görelse mellan köpare och säljare | Förtroende mellan alla inblandade genom en ärlig och saklig dialog | Det 
kostar ingenting att vara med | Det är producentens ansvar att följa lagar och regler för säkra livsmedel

En REKO-ring är ett sätt att sälja närproducerad mat 
helt utan mellanhänder. I din lokala REKO-ring hand-
lar du råvaror och produkter direkt från producenten. 
Enkelt och genialt!
Köpare och säljare får kontakt med varandra genom 
särskilda Facebookgrupper. Där hittar du informa-

3 enkla steg 
för att börja sälja
närproducerat 

genom REKO-ringar
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Leta upp din närmsta REKO-ring på facebook och 
ansök om medlemskap i gruppen. Ansök även om 
medlemskap i REKO-ringens producentgrupp.

Lägg ut en annons om vilka varor du erbjuder 
till försäljning i REKO-ringen. Berätta gärna om 
dig och ditt företag med både ord och bild.

Lämna dina beställningar på den avtalade mötes-
platsen. Prata och lär känna dina kunder!

tion som exempelvis hur ofta du kan beställa och när 
det är utlämning av de beställda varorna. Inför varje 
försäljning annonserar producenten ut sina varor 
i inlägg. Köparen beställer genom kommentar till 
inlägget. Alla affärer görs upp i förväg, det går alltså 
inte att handla vid utlämningen. 

3 enkla steg 
för att börja handla 

närproducerat 
genom REKO-ringar

REKO

REKO Ludvika/Smedjebacken
REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lo-
kalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och 
producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där 
råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. 
Enkelt och genialt!
 
Köpare och säljare får kontakt med varandra genom en Face-
bookgrupp. I gruppen får köparen veta vilka varor som finns i 
den lokala REKO-ringen och hur man gör för att beställa. Där 
finns också all information om var och när de beställda varorna 
hämtas och hur betalningen går till. Alla affärer görs upp i för-
väg. 
 
REKO Ludvika/Smedjebacken har utlämning torsdagar jämna 
veckor. 
 
I Smedjebacken sker utlämningen klockan 18.00- 18.30 på 
parkeringen vid Herosvallen och i Ludvika klockan 19.00-19.30 
på parkeringen vid Piren.
 
All information för konsumenter finns samlad i Facebookgrup-
pen ”REKO Ludvika, Smedjebacken”.
 
Om du är producent och intresserad av att sälja på REKO ska du 
gå med i Facebookgruppen som heter ”REKO Ludvika, Smedje-
backen. Producenter”.  Där kan du läsa hur det går till att sälja 
på REKO och vilka riktlinjer som behöver följas. 
 
Passa på att handla på REKO under Earth Week torsdag den 25 
mars. 
 
Kontaktpersoner REKO Ludvika/Smedjebacken: 
Anna Forsberg, 070-200 11 53
Håkan Eriksson, 070-439 76 55

Hushållningssällskapet informerar



Skattjakt
Under veckan kommer en skattjakt hållas 
runt i kommunen. På tre olika platser kom-
mer det finnas kuponger utlagda. Dessa ku-
ponger går att byta in mot en solcellsrobot. 

Så håll koll på kommunens facebook och 
instagram under veckan där det kommer att 
publiceras ledtrådar om var de tre olika ku-
pongerna finns gömda. 

Insektshotell
I år vill vi uppmana allmänheten att bygga insektshot-
ell. Sådana finns i en mängd olika varianter och utse-
enden. Ett av syftena är att öka den biologiska mång-
falden på en plats, genom att locka dit nya arter. Bin 
och andra insekter är superviktiga för vårt ekosystem! 

Har ni föranmält er finns det material att tillgå, annars 
är det bara att ge sig ut i skog och mylla och samla 
på er. Det finns massor med inspiration att hämta på 
nätet.

PS.
Ställ gärna fram en skål vatten med lite fina stenar i 
som insekterna kan sitta och dricka på. Vi blir alla törs-
tiga ibland!

Plocka skräp med kommunstyrelsen
På tisdagen, 23 mars, kommer några av Ludvika kommuns ledande politiker att ha en skräpplockningsaktivitet. 
Ludvika kommun har sedan länge utmärkt sig med ett stort deltagarantal under de årliga skräpplockardagarna, 
inte minst tack vare skolor och förskolor.

31 maj är sista dag att anmäla sig till skräpplockardagarna, som arrangeras av organisationen Håll Sverige Rent. 
Läs mer på www.hsr.se/skrapplockardagarna. Där hittar man Ludvika bland de anmälda kommunerna.
Skräpplockningen genomför man någon gång mellan mars och maj. Respektive skola, förskola, förening eller 
kompisgäng bestämmer själva exakt när.

Huvudsyftet med aktiviteten är att lägga en grund för bra värderingar och beteende redan i tidig ålder och samti-
digt visa barn och unga att det finns konkreta insatser man kan göra för miljön.



Earth Hour Challenge
I samband med Earth Week kan du klimatutmana din 
kollega, kompisarna eller grannen i att spara koldiox-
id. Det är Världsnaturfonden i samarbete med appen 
Deedster som anordnar tävlingen Earth Hour Chal-
lenge.

I appen Deedster räknar du ut ditt koldioxidavtryck, 
quizzar dig till mer kunskap och får hjälp att konkret 
spara koldioxid genom att göra mikrouppdrag (deeds). 
Du kan följa både dina egna, kollegans eller kompi-
sens framsteg. Dessutom kan du följa vad hela Sverige 
sparar tillsammans! 

Läs mer på earthhourchallenge.se. 

Kommunutmaningen
Världsnaturfonden, WWF, har utmanat Sveriges kommuner att genomföra konkreta åtgär-
der för att minska utsläppen av växthusgaser och även införa åtgärder som gynnar den bio-
logiska mångfalden.

Vi på Ludvika kommun accepterar gladeligen utmaningen!

Så här kan vi med stolthet svara på några av WWF:s tolv utmaningar:

• Kommunen bidrar till laddinfrastruktur för personbilar. Dels har vi hjälpt privata aktörer 
att söka bidrag, exempelvis i Fredriksberg, dels har vi etablerat egna laddstolpar i Nyham-
mar, Grangärde, Sunnansjö, Grängesberg och Ludvika.

• Vi har sett över kommunens egen fordonsflotta, genom att ta fram en plan för hur den 
ska vara fossilfri 2025. Vi vill inte låsa fast oss vid en typ av bränsle, utan inkluderar allt 
som är förnybart.

• Vi arbetar för att få till fler skolskogar. Det är en skog som ligger i nära anslutning till 
skolan eller förskolan och där man gjort en överenskommelse mellan kommun och 
markägaren om att skolan får disponera den för lektioner och utevistelser.

• Vi minskar utsläppen ur ett konsumtionsperspektiv genom att ställa krav på exempel-
vis återbrukat material i vissa av våra upphandlingar. Dessutom viktar vi upphandlingarna 
så att leverantörer som erbjuder den typen av produkter kan få ett avdrag när man räknar 
ut priset. I många fall har vi faktiskt kunnat spara pengar rakt av. En produkt visade sig till 
exempel vara 11 000 kronor billigare i den miljövänliga varianten. Slutligen ställer vi hårda 
krav utifrån att vi ska ha en giftfri förskola.

• Ludvika kommuns kostorganisation var tidigt ute med arbetet för att minska 
koldioxidavtrycket (utsläppet av växthusgaser). Ett konkret exempel är hur vi arbetar med 
att säsongsanpassa grönsaker. Under Earth Week serverar skolorna en klimatsmart meny 
som på ett pedagogiskt sätt visar eleverna hur mycket ett genomtänkt val av kost kan göra 
för planeten.

Läs mer om kommunutmaningen på https://www.wwf.se/earth-hour/kommunutmaningar.

Glöm inte släcka ner lördag den 27 mars 
20.30-21.30, som en symbolhandling för 
klimatet! 



TA

CK FÖR DIN MEDVERKAN!

VI SES IGEN NÄSTA ÅR
Förhoppningsvis under mer normala omständigheter


