
Mitt i snö och stress är en grön jul möjlig. I år väntas julhandeln slå nya försäljningsrekord. 

Om du inte vill ryckas med i hetsen bjuder Metro på tips för en mer grön och hållbar jul.  

– Julen handlar mycket om att mysa och fika, då kan man välja ekologiskt eller fairtrade, som 

är tillverkat utan gifter och under bra arbetsvillkor. Det är bättre för oss, arbetarna och miljön, 

säger Karin Wallin, koordinator för Malmö Fairtrade City.  

Stressen över julklappar kan lösas med en julmarknad, till helgen är det ”Good jul” marknad 

på Stortorget i Malmö. 

– Det är ett bra ställe att hitta schyssta julklappar. När man går dit är det någon annan som 

redan har tänkt åt en, säger Karin Wallin. 

Fler tips: 

 

 Köp klapparna second hand, det måste inte betyda en nopprig kofta. Med en enkel 

sökning kan man hitta både begagnad elektronik, leksaker och kläder på internet. 

Dessutom finns mycket att hitta hos olika hjälporganisationers andrahandsförsäljning.  

 Gör ditt eget julgodis med ekologiska råvaror, det blir ett gott och roligt sätt att skapa 

julstämning. 

 Köp inte en plastgran, långa transporter och kemikalier under tillverkningsprocessen 

gör att en plastgran inte är miljövänlig ens efter tio år. Om du måste ha en gran, försök 

få tag på en ekologisk/närproducerad. 

 Laga inte mer julmat än som går åt, hur gott det än är med skinka och sill tröttnar man 

tillslut. Välj närproducerad, Krav-märkt mat.  

 Om du har lite äldre barn kan du ordna julklappslotteri; köp en juklapp var inom 

familjen och lotta sedan ut dem under julafton.  

 Återvinn julklappspappret och värmeljus. Använd lågenergilampor. Lampor från 

juldekorationer lämnas in som el-avfall.  

 I helgen är det ”Good jul” fairtrade julmarknad på Stortorget i Malmö, med 

ekologiskt, rättvisemärkt, återvunnet, vintage och lokalproducerat. På lördag finns 

även ”Bondens egen julmarknad” på Drottningtorget, med närproducerade och i vissa 

fall ekologiska produkter.  
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