
   
 

 

 

     Regional upptakt inför Miljövänliga Veckan, tema frukt 
 

Studiebesök på Grangärde Musteri  

 

 
 

Sön 24 aug kl. 11-17, Grangärde Musteri/Tillmans www.grangardemusteri.se  

 

Välkomna till en inspirerande regional upptakt inför Miljövänliga Veckan, alltid v. 40! 

Förra årets kampanj ”Byt till eko” fortsätter, men nu med fokus på ekologisk frukt. Vi 

inleder träffen med ett studiebesök på Grangärde Musteri som tillverkar Krav-märkt saft 

och sylt m.m. Du får även verktyg för att göra en bra kampanj där du bor.  

 

Syftet är att öka försäljningen av ekologisk mat/frukt och öka kunskapen om fördelarna med 

ekologiskt. Barn blir en av målgrupperna. Ekologisk fruktstund och fruktförmedling är exempel på 

aktiviteter. Eftersom frukt besprutas mycket kommer det i hög grad att handla om bekämpnings-

medel, men svenska äpplen kommer att lyftas i kampanjen. Den globala eko-kampanjen Global 

Green Action Week fortsätter också.  

Grangärde Musteri ligger i natursköna södra Dalarna. Där odlas svarta vinbär 

med största hänsyn till den ekologiska och biologiska balansen på en av de 

största ekologiska odlingarna i Europa. I det egna musteriet färskpressas 

bären mycket skonsamt. Detta ger klara och fina råsafter som behåller sina 

naturliga vitaminer och ger en fräsch och god smak. I gårdsbutiken som är 

öppen året runt kan du köpa ekologiska produkter till fabrikspris. Det finns 

möjlighet till provsmakning och du kan även hitta specialvaror som enbart 

säljs i gårdsbutiken. 

 

Välj miljömärkt!  
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Tillsammans når vi långt! 
Under Miljövänliga veckan hjälps vi åt så många som möjligt att sprida information och skapa 

debatt. Vill du vara med? Kom på regional upptakt och bli inspirerad av rikskansliet, ekologiska 

producenter och engagerade medlemmar. Se material, få och ge tips på aktivteter att göra under 

veckan. Alla som vill vara med och göra något under Miljövänliga Veckan är varmt välkomna!  

 

Preliminärt program 

11.00  Studiebesök på Grangärde Musteri  

12.30 Lunch  

13.30  Fakta om ekologisk frukt, rikskansliet 

 Kampanjmaterial och aktivitetsidéer   

15.30 Gruppdiskussion: vad vill vi göra hemma  

 i kretsen och länet? Ska vi samordna något? 

16.30 Fika, sammanfattning och avslutning 

17.00 Slut senast  

 

Mat: Vi tar med oss pajer från Grangärde Musteri till bystugan några hundra meter därifrån. Är 

det fint väder äter vi ute. 

  

Kostnad: Fritt för medlemmar i Naturskyddsföreningen, övriga 300 kr. Bli gärna medlem! 

  

Anmälan och info: Naturskyddsföreningen i Dalarna, kansli.dalarna@naturskyddsforeningen.se, 

tel. 0250-166 33, 070-273 91 55 senast den 15 augusti.  

Ange vilken pajsort du vill äta: broccoli, köttfärs eller ost & skinka. Berätta också om du är t ex 

vegan eller allergisk mot något. Vi mailar ut deltagarlista för samåkning någon dag innan.  

 

Karta  

Adressen till musteriet är Gamla vägen 67 i Grangärde, som ligger utanför Ludvika. Se karta på 

http://goo.gl/maps/AcdG8  

 

 
 

 

Mer info 
Lillian Lundin Stöt 

Kontaktperson Dalarna 

0250-166 33, 070-273 91 55 

lillian.lundin@naturskyddsforeningen.se 

 

Denise Fahlander 

Kontaktperson Gävleborg 

070-646 10 42 

nizanfahlander@gmail.com   

 

Anmäl dig till Handla Miljövänligt-nätverket via Naturskyddsföreningens interna 

kommunikationsverktyg  www.naturkontakt.se . Då får du t ex nyhetsbrevet Handla!  
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