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Rensa garderoben på fina plagg som du
inte längre använder. Ta med dig tio plagg

och gå hem med tio nya, helt gratis. Bättre 
kan det inte bli, varken för dig eller miljön.

När kläder tillverkas och bomull odlas används
massor av kemikalier, vatten och energi. Miljön och människor-
na bakom plaggen drabbas hårt. Arbetsmiljön är ofta dålig.

Men det finns schyssta sätt att skaffa nya kläder. Second hand 
är både miljösmart och kul. På Klädbytardagen blir det ännu 
bättre. Här kanske du vågar prova en helt ny stil. De plagg som 
du har tröttnat på eller som inte längre passar blir nya och roliga 
för någon annan. Dessutom förlänger du livet på dina kläder 
och bidrar till en bättre miljö.  

#klädbytardagen, #nordicswapday och #ägodela
Lägg ut dina bästa bilder från klädbytardagen på Instagram och 
tagga dem med #klädbytardagen, #nordicswapday och #ägodela 
För att alla ska kunna se och hitta dina bilder behöver du ha en 
öppen profil. Appen kan laddas ner från instagram.com i din 
smartphone. 

Kläder byts så in i Norden 
Nu hakar både Danmark och Norge på Klädbytardagen 16 april 
#nordicswapday.  Du kan läsa mer om klädbytardagen på
www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen

    

  

Så mycket vinner miljön
Att odla bomull, tillverka tyg och transportera kläder kräver mycket 
vatten, energi och kemikalier. Genom att återanvända 1 kilo kläder* 
istället för att köpa nytt sparar du cirka:

15 kilo koldioxid (CO2e) 
10 000 – 15 000 liter vatten 
2,7 kilo kemikalier Källa: 

IVL 2011, Naturvårdsverket 2010, Kemikalieinspektionen 2009
*(t ex ett par jeans, en topp och kofta) 

Med enkla medel kan 
man piffa till och ändra 
ett plagg så det passar. 
Dekorera med fina 
knappar, sy på en spets 
eller en applikation. 
På några orter finns 
sykunniga på plats för 
att justera plaggen 
så att de sitter
perfekt!

VARFÖR 

ÄGA ALLT?

Ägodela är vårt ord för bra sätt att 

dela, byta och låna. Vi vill ju ha hålet 

men behöver inte äga borrmaskinen. 

Att byta kläder är ett sätt att ägodela. 

Klädbibliotek, verktygspool, 

bilpool, lånecyklar är 

andra.  

Bli en miljöhjälte!      
Byt till en ny outfit på Sveriges största klädbytardag

Make it fit



Efterlyses:  
Snygga begagnade kläder
•	 Ta med dig max tio plagg. Vi tar endast emot fräscha och rena plagg i bra 

skick. Det kan vara sådant som inte passar eller som du tröttnat på. Fina 
accessoarer (t ex väskor, schalar) och skor i nyskick tas också emot. 

•	 För varje plagg du lämnar (max 10) får du en biljett och kan plocka ut ett plagg.  

•	 Plagg som inte väljs av någon skänks till en lokal second hand. Du får inte 
tillbaka kläderna.   

•	 På en del platser sker inlämning av kläderna innan Klädbytardagen. På andra 
platser sker inlämning av kläderna under Klädbytardagens hela öppettid. 

•	 Tid och plats för Klädbytardagen står på första sidan. 

www.naturskyddsforeningen.se/kladbytardagen
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation – ju fler vi är, desto mer 
kan vi uträtta. Du är viktig i det arbetet. Stöd oss genom att  bli medlem under 
Klädbytardagen. Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se. 

Miljönärvänlig är Avfall Sveriges utmärkelse till ställen där man kan laga, låna 
eller återanvända – det tjänar både du och miljön på. www.miljönär.se
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