
Klädbytar- och återvinningsdag på Mörtgatan lördag den 28:e mars
Mörtgatan är en av tio gator i Fisksätra. Kring Mörtgatan bor det minst 600 personer. OMS, 
Odla med Solen, är ett socialt företag, som tillsammans med föreningar, företag och 
kommunen provar en ny typ av jobb i tätbebyggda hyreshusområden. ”Miljöguider” skall 
bidra till konkreta sociala och ekologiska förbättringar. I första hand till sådant som en 
bättre fungerande källsortering, ökad återvinning och mer återbruk genom kommunikation 
med de boende. Ett exempel på arrangemang är den klädbytar- och återvinningsdag som 
ordnades i samverkan med bl a SNF, den 28:e mars 2015.

Klädbytet
Kläder kräver mycket vatten och ger stora klimatutsläpp. Köp och släng ökar Sverige. 
Därför klädbytesdagen. Den pågick i tre timmar. Vädret var kyligt, men tros det kom det 
mycket folk, mest kvinnor och barn. Miljöguider kan förverkliga sådant och mycket annat!

Åtta personer arbetade med arrangemanget. Antalet klädbyten blev över 100 stycken. 
Efter dagen samlades överblivna kläder i säckar som skall hämtas av Human Bridge. De vägde 
tillsammans 52 kg. Som nya har de kläderna kostat ca 50 000 kr! Vid bedömning av mängden kan 
man ha i åtanke att många Fisksätrabor skickar kläder till sina hemländer. 

Många fyllde i en tävling, en quiz, om miljöeffekter av klädbyten som skickades till SNF.



Återvinning och barn

Barnen gillar att det händer något på gården och att det finns vuxna som bryr sig. 

Med hjälp av ett demonstrationsrör förstod barnen snabbt vad som passar i sopnedkastet.

Det här lärde de sig. Kasta inte det som är: 
• stort (t ex kartonger, plastdunkar osv som är större än röret till sopsugbilen ca 20 cm) 
• långt (alla slags stänger eller träbitar som kan ställa sig på tvären)
• tungt (hela påsar med t ex tidningar, kattsand eller rena matrester)
• Kasta inga kläder, mattor och annat grovavfall i sopnedkastet (till soprummet med det)
• Allt i sopnedkastet skall vara i väl hopknutna påsar

Barnen hämtade papper och glas hemma och hos grannar till återvinning på gården. De 
sparade ca 6 minuter på att lämna papper och glas på gården jämfört med på parkeringen.

Ansiktsmålningen blev sen - men uppskattad

MIljöguider är en ”social uppfinning”. De skall 
kommunicera med alla boende inkl många  
som har lite tid. Klädbytardan var en test att 
gå vidare från. Miljöguider behöver utbildning 
och skall delta i en process med olika parter. 
De kommer att inta en självklar position i det 
hållbara samhälle vi måste samlas kring.
Det har ett nödvändigt och fredligt budskap.


