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Baxter’s miljökommunikation
RECYCLING

PA C K A G I N G

Reduction of packaging material
Facts
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Recycled paper and cardboard
become new paper and cardboard, surface on plasterboard,
etc.
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Recycling in practice

Recycled aluminium becomes
cans, paint-pots, wheel-rims,
etc.
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Baxter aims to recycle all its packaging material
in countries that allow us to do so.
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To enable recycling of our products, we co-operate with other
companies through the various recycling organisations. Most
of our products are collected for recycling through these systems in Europe. In the United Kingdom we use a number
of recycling companies and we are also registered members
of the  compliance scheme. The recovered material
includes plastic, paper, cardboard, aluminium and glass.
Detailed alongside are examples of how this recycled
material from Baxter is used.
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Reduced dimensions of plastic
sterile barrier inside without
affecting safety and stability of
products.
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Redesign of bulk packaging case to improve
handling, increase protection of products
and reduce weight of cardboard.
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The cardboard consists of at
least 75% recycled material
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The eco-designed Baxter cardboard box:
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A natural step towards minimising the adverse impact of packaging is to reduce
the amount of material and to try to recycle
recy it. We use as much recycled
recy
material as possible and as much as is allowed, in for example cardboard boxes.
One of our most important environmental goals is to reduce the amount of
packaging material. In  Baxter introduced a new cardboard box for most
of our products. The box contains  % recycled
recy
material, saving approximately
, trees every year! Our next environmental goal is to reduce the total
amount of material used in packaging by  %.

a

�

Within the medical industry
industr the demands on packaging material are
ar very
high. A package containing medicine or medical devices must fulfil the
demands for durability
durability,
dur
ability, hygiene and be user-friendly.
ability,
user-friendly Because of demands
for handling and sterility,
sterility a large amount of Baxter packaging is made of
plastic.

B

Packaging for medical products
The demands on packaging
for medical products are very
high because of government
regulations and the Baxter
quality control system. The
packaging must be durable,
meet the demands for hygiene and be user-friendly
friendly.
That is why we cannot use
recycled material in contact
with the product. But the
package is in itself recyclable
and can be reused into other
everyday products if it does
not contain medicine or is
classified as hazardous waste.

Recycled hard plastics become sound barriers along
roads, boots, plastic trays, hoses, composts etc
Recycled soft plastics become shopping bags, rubbish
bags, etc.

Recycled glass – untinted
glass becomes new glass,
coloured glass becomes
isolation material, etc.

Facts
No chlorine bleaching of cardboard
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A GREENER WORLD

Baxter saves oil
During 1997 Baxter recycled 16,000 tonnes
of plastic packaging. This represents 2,300
trucks full of oil!

Baxter saves trees
During 1997 Baxter recycled 5,800 tonnes of
paper and cardboard, which saved just over
80,000 trees!

Our impact on global warming
50,000 tonnes of CO2 not added to the
atmosphere.

Our impact on global warming
Through photosynthesis, 80,000 trees, over
their lifetime, will remove approximately
70,000 tonnes of CO2 from the atmosphere.

Global warming
An area within the environmental field which
merits greater attention is global warming and
corresponding climate change caused by man.
The burning of fossil fuels such as coal and oil
generate carbon dioxide (CO2) into the atmosphere. Increasing concentrations of CO2 is contributing to global warming. Trees on the other hand
remove CO2 from the atmosphere through the
process of photosynthesis. Therefore we strive for
greater energy efficiency, and protect and expand
global forest systems as much as possible.
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A GREENER WORLD

A Greener World – skrift om Baxters miljöarbete. Publicerad i Europa 1998/99 (7 språk).

En Friskare Värld – företagspresentation, publicerad i Norden, 2000 (4 språk).
PROJEKT

Miljökommunikation

UPPDRAGSGIVARE

Baxter Medical AB /
Baxter Healthcare

TIDPUNKT

1998–

OMFATTNING

18 –29
OCTOBER
2004

Inbjudan.

Vi har genomfört huvuddelen av Baxters miljökommunikation på Europanivå sedan 1998. Arbetet
har planerats i samråd med den europeiska miljö-

Help cultivate

chefen och bestått av strategi, koncept, text, form

Take part in

och web.

a positive health and
safety culture at Baxter

Starts 1st November!

Ny logotype för Baxter European
Environment Health and Safety Affairs.
Inkluderar också presentationsmaterial
i PowerPoint.

Strategi, idé, text, form, original, web.

Work in Motion events

Log in on the intranet:
http://httpeur.europe.baxter.com/euroenvaff.

Learn how

good ergonomics can
help you stay healthy.

You can win a trip to Rome for two.
Find more information on
http://europe.inbaxter.com/ehsops

Afﬁsch, A3.
The EnviroChallenge 2000 – webbaserad tävling för att öka kunskapen om och påverka
attityden till miljöarbetet internt i bolaget. 11 000 av Baxters anställda i Europa deltog i
tävlingen.

Afﬁsch Health and Safety Weeks, 2004.

Exempel på andra projekt för Baxter:
•
•
•
•

EnviroNews – interntidning om miljöarbetet.
Proﬁlprogram för Baxter European Environmental Affairs
Proﬁlprogram för Baxter European EHS Operations
Rapportserier m.m.
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BLICC – Business Leaders Initiative on Climate Change

Årsrapporter BLICC International, [engelska].

Årsrapporter BLICC Sverige

PROJEKT

BLICC

– Business Leaders Initiative on Climate Change
UPPDRAGSGIVARE
TIDPUNKT

Respect Sustainable Business

2001–

OMFATTNING

Strategi, idé, text/textredigering,

form, original.
BLICC är ett internationellt nätverk som startades av bland annat DHL, IKEA och The Body
Shop i samarbete med konsulten Respect. Syftet
BLICC Climate Quiz – interaktiv aktivitet som
skapar engagemang för klimatfrågan.

är att utbyta erfarenheter för att konkret minska
företagens utsläpp av växthusgaser. BLICC ﬁnns
också i Sverige med en nationell gren där bland
annat Luftfartsverket, SMHI, Fortum Värme
samt SL deltar. Arbetet har redovisats årligen i
en rapport. Utöver detta har kampanj med lågen-

Exempel på andra projekt för Respect:
• Greencom – Kommunikationsmaterial och proﬁlprogram, Konsumentverket, 2004.
• BLIHR – Business Leaders Initiative for Human Rights, kommunikationsmaterial.
• Respect Table – kommunikationsmaterial.
… samt ett trettiotal andra uppdrag.

ergilampor samt utställning/quiz genomförts.
Kampanj med
lågenergilampor.
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Energirådgivningen

Mini-folder.

Folder med 10 råd om hur
du kan spara energi.

Utställning.
Flera annonskampanjer.
PROJEKT

Småländsk golvvärme.
Julkampanj.

Energirådgivningen

UPPDRAGSGIVARE

Kommunförbundet i Stockholms

län samt 25 kommuner i Stockholmsregionen
TIDPUNKT

2003 –

OMFATTNING
Kommunikationsplan
för Energirådgivningen, 2003.

Logotype.

Strategi, idé, text, form, original, web.

Sedan 2003 driver 25 kommuner i Stockholmsregionen gemensam energirådgivning på uppdrag
av energimyndigheten. För detta samarbete har
Grön idé tagit fram logotyp och kommunikationsstrategi. Vi har utvecklat och genomfört
kommunikationsplanen för 2003, 2004 och 2005.
I detta arbete ingår projektledning samt produktion av allt kommunikationsmaterial, PR-aktiviteter, utbildning etc. Dessutom bedrivs ett omfattande projekt för utvärdering och utveckling av
verksamheten, som också samordnas av oss.

Utställning.

Faktablad, 14 st olika

Pressmeddelanden.

Projektet inkluderar också samarbete med Tekniska Museet i Stockholm – ”Energismart”, där
skolbarn får undersöka och upptäcka om deras
familjers egen energianvändning.
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I Love Östersjön

Entré Stendörren med experimentstation och hålskylt.

Entré utställning.

Introduktion.

Miljöhot 1: Giftspridning.

PROJEKT

I Love Östersjön

UPPDRAGSGIVARE

Länsstyrelsen i
Södermanlands län

TIDPUNKT

2003 / 2005 /2006 –

OMFATTNING

Strategi, idé, text,
form och produktion.

Utställningsprojektet är ett samarbete mellan
Miljöhot 2: Övergödning.

Miljöhot 3: Överutnyttjande.

Sörmlands kustkommuner och olika organisa-

Östersjölöftet.

tioner med Länsstyrelsen i Södermanland som
huvudman. Arbetet genomfördes 2003 och innefattar hela processen från kommunikationsstrategi till genomförande, vilket innefattar idéprocess,
Projektlogo.

Exempel på andra projekt för
Länsstyrelsen i Södermanland:
• 2054 –Sörmlandskusten om 50 år, 2004. Utställningsprojekt
• I Love the Baltic Sea – internationell vidareutveckling av I Love östersjön.

graﬁsk produktion och textproduktion. Utställningsprojektet var framgångsrikt och ledde till en
ny produktion under 2004 (2054 – Sörmlandskusten om femtio år) och 2005–2006 ”I Love
the Baltic Sea”, en internationell, EU-ﬁnansierad
utveckling av I Love Östersjön. Den har bl.a.
visats i Finland.
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OM DU VILL VÄRNA om skärgårdsmiljön och din hälsa,
så tänk på dessa enkla tips som minskar miljöpåverkan från
din båt.
VET DU HUR DIN HÄLSA PÅVERKAS av utsläppen
från din egen och andras båtmotorer? Ingen vill väl frivilligt
få i sig miljögifter i onödan om det är enkelt att låta bli.

I Love Båtliv

Köptips fö

r ny motor

KÖP FYRT
AKTSMOTO

TYVÄRR HAR BÅTLIVET EN BAKSIDA. Båtarna
påverkar havet genom utsläpp av gifter och andra störningar.
Det drabbar också oss människor på olika sätt.

Betydligt bättre

R
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Det mår både
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ÖVER EN MILJON TYCKER SOM DU. Att vara ute på
sjön är ett av våra största fritidsintressen. Det ﬁnns mer än
250 000 fritidsbåtar bara längs ostkusten.
VISST ÄR DET UNDERBART! Sommar och dags för
båtliv igen. Inget slår känslan under en färd ut över glittrande,
blått vatten.

KÖP TVÅT
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KÖP ELMO

BÅTLIV är en del inom projektet SkärgårdsMILJÖ. Inom detta paraplyprojekt

Nästan helt

BÅTLIV

Folder, 150x150 mm
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KÖP ELMOTOR

Finns inte under 40 hk.

BÅTLIV

Elektronisk styrd insprutning av bränsle vilket ger lägre bränsleförbrukning och
mindre skadliga utsläpp än de gamla tvåtaktarna.
KÖP TVÅTAKTARE MED DIREKTINSPRUTNING

Fyrtaktare är lite tyngre än tvåtaktare.

Fyrtaktsmotorer bullrar mindre än tvåtaktsmotorer.

Fyrtaktaren är billigare än tidigare och ﬁnns i alla storlekar.

Separat smörjning gör att motoroljan används mer effektivt och oljespill till
vattnet undviks.

Betydligt bättre förbränning. Drar cirka 30–40% mindre bränsle än tvåtaktaren!
Det mår både miljö och plånbok bra av.
KÖP FYRTAKTSMOTOR

och toppfarter som slösar bensin och bullrar.

BÅTLIV

Tanka alkylatbensin!

Rent med mindre färg
Det ﬁnns inga bottenfärger som är helt
giftfria eller miljövänliga. Använd därför
inte mer färg än nödvändigt. Det ﬁnns
dessutom andra alternativ:

Köptips för ny motor

Utsläppen av giftiga polyaromatiska kolväten är mycket lägre och utsläppen av
koldioxid och kolmonoxid är lägre än tvåtaktarens.

• KÖR MILJÖBRA. Undvik tomgångskörning

Välj alkylatbensin och
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De drivs av ett batteri som kan laddas både av landström och solceller.

Inga direkta utsläpp till luft eller vatten.

Nästan helt ljudlösa – perfekt för t ex ﬁske.
mindre giftiga tillsatser.

/GRÖN IDÉ.

TVÅTAKTSOLJA. Bryts ner snabbare och har

E & PER BENGTSON

av bränslet från en tvåtaktare går oförbränt rakt ut i luft
och vatten. De farliga ämnena i avgaserna minskar med
85-90% när du använder alkylatbensin.

• VÄLJ MILJÖANPASSAD

DBOK, STOCKBYT

• KÖR PÅ ALKYLATBENSIN! Cirka 30%

NATURBIL

I

Miljötrimma motorn
Kör motorn rätt så släpper den ut mycket
mindre gifter och blir billigare i drift.

L/MYRA,

BÅTLIV

PER BJÖRKDAH

GRÖN IDÉ AB, 2005. FOTO: JAN TÖVE/N, PER BJÖRKDAHL/MYRA, NATURBILDBOK, STOCKBYTE & PER BENGTSON/GRÖN IDÉ.
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De drivs av
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samverkar organisationer, kommuner och myndigheter från Finland, Sverige och Åland
för bättre miljö i skärgårdarna samt ett fungerande nätverk mellan ländernas olika
miljöaktörer. Projektet pågår 2004 – 2006 och är delvis ﬁnansierat av Stockholms läns
landstings miljöanslag och EU Interreg IIIA Skärgården.

Svenska Naturskyddsföreningen: www.snf.se/verksamhet/kust-hav/batliv-batagare.htm
Stockholms stads miljöförvaltning: www.stockholm.se/miljo
Grön kemi, om alkylatbensin: www.gronkemi.nu/alkylat.html
Havstulpanprojektet: www2.ab.lst.se/infobalt/havstulpan.htm
Sjöfartsverket, mekaniska alternativ till bottenfärg:
www.sjofartsverket.se/upload/4000/antifouling.pdf
Svenska Båtunionens miljösidor: www.batunionen.com/miljo.htm
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• BÅTBOTTENTVÄTT fungerar som en
biltvätt. Havstulpaner och alger borstas bort.

PROJEKT

vändigt.

• TVÄTTA FÖR HAND.

Ta en simtur och skrubba bort havstulpanerna från
skrovet.

• SERVA MOTORN. Bränsleförbrukningen kan

om den inte används på ett tag, eller ta upp den
tillfälligt för att på spolplatta ta bort påväxten.

minska 20%.

• BYT VÄXELHUSOLJA VARJE ÅR.

Här ﬁnns
alkylatbensin
i pump!

Bränsleförbrukningen kan minska upp till 5%.
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VISST ÄR DET UNDERBART!
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Tips för motorköp

TYVÄRR HAR BÅTLIVET EN
BAKSIDA.���������������������
�������������������������������������
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HJÄLP TILL ATT MINSKA�
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Visa hänsyn

När du ska köpa ny båtmotor, köp en
renare motor som ger mindre utsläpp
och bättre ekonomi i längden.

Vi är många och blir allt ﬂer som
vistas i skärgården. Buller stör både
människor och djur.

FYRTAKTARE

• VÄRNA TYSTNADEN Snabba och
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Miniafﬁsch, A4

bullrande båtar stör andra skärgårdsbesökare och
djur- och fågellivet. Ljudet sprids effektivt över
vatten och påverkar stora områden.

Drar 30–40% mindre bränsle
än tvåtaktaren.
Lägre utsläpp av giftiga polyaromatiska kolväten,
koldioxid och kolmonoxid än tvåtaktaren.

UPPDRAGSGIVARE

Skärgårdsmiljö /
Stockholms Naturskyddsförening

TIDPUNKT

2005

OMFATTNING

Idé, text, form och original.

• VISA HÄNSYN Undvik höga hastigheter
i trånga sund och grunda vikar, respektera
hastighetsgränser och lek inte i timmar med
snurran.

Billigare än tidigare och ﬁnns i alla storlekar.
Bullrar mindre än tvåtaktsmotorer.

I Love Båtliv är ett samarbetsprojekt kring Öst-

• SJÖLAGEN förbjuder att man i onödan stör

Är lite tyngre än tvåtaktaren.

sin omgivning genom att köra för fort och för nära
andra. Anmäl busåkare!

TVÅTAKTARE MED
DIREKTINSPRUTNING

Vrooom!

I Love Båtliv

• TORRSÄTTNING. Om du kan – torrsätt båten

ersjöns miljö där vi producerat folder, miniafﬁsch

Elektronisk bränsleinsprutning – ger lägre
bränsleförbrukning och mindre skadliga utsläpp än
de gamla tvåtaktarna.
Finns inte under 40 hk.

samt en skärm-utställning. Namnet kopplar till

ELMOTOR
Nästan helt ljudlösa – perfekt för t.ex. ﬁske.
Inga direkta utsläpp till luft eller vatten.

systerprojektet I Love Östersjön (se sid 4.). Mate-

Finns bara i små storlekar.

Allt vi vill ha är

rialet informerar fritidsbåtsägare om den negativa

lite lugn och ro.

lokala miljöpåverkar som båtlivet har och vad man
kan göra för att begränsa denna.

Grön idé, 2005. Foto: Per Bengtson/Grön idé, Naturbildbok, Stockbyte.

Grön idé, 2005. Foto: Per Bengtson/Grön idé, Stockbyte.
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Skärmutställning,
roll-ups, 70 x 195 cm
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Lekoprickaffären

Lekoprickaffären

PROJEKT

– pedagogiskt material för förskolan till

-spelet

�����������������������������
��������������������������
������������������������
�������������������

❸

�������������������
������������������
��������������������
�������������������
���������������
����������

�
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������
����������������������������������������������������������
����������������
�������������������������������������������������������

�����

�����������������������
��������������

����

�����������������
������������������
�������������������
�������������������
�������������
��������������������
����������
�������
�����������

�����������������������������
����������������������������
�������������������������
���������������������

����������������
������������

���������������������������
����������������

������������������������
�������������������
��������������

����������������
�������������

������������
�������������
���������
�����������
���������
��������

���������������������
�����������������������
�����������������������
����������������������
�������������������
�������������������
��������������������
���������������
����������������
��������������
�����������

������

���

TIDPUNKT

�����������������������
���������������������
������������������������
�����������������������
������������������������
����������������

�������������������
��������������������
�������������������
������������

��������������������
���������������������
�����������������
��������������
�����������
�����������
�������������
��������������

Idé, text, form och original

Ett pedagogiskt material för att ge besökarna i
utställningen/affären ”Lekoprickaffären” mer
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UPPDRAGSGIVARE

Stockholm
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Mapp med pedagogiska
övningsuppgifter i olika
nivåer från förskola till
mellanstadium
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För mellanstadieeleverna gjordes övningarna som ett ”spel”,
Lekoprick-spelet.

materialet trycktes testades det på målgruppen.
Materialet gjordes också i en engelsk pdf-version
som bland annat visats i Japan.

6

Miljötrender

PROJEKT

Miljötrender

UPPDRAGSGIVARE
TIDPUNKT

SLU Miljödata

1997 –

OMFATTNING

Form och original,

mindre redigeringsarbete
Sedan 1997 har vi producerat tidningen SLU
Miljötrender. De första åren gjordes den i 2-färg.
År 2001 ﬁck tidningen 4-färg och vi arbetade
vidare med en ny form som Idéoluck tog fram
grunden till. Arbetet har i första hand bestått av
formgivning, men även redigering. Miljötrender
kommer ut med 4 nr/år.

7

Miljömagasinet Solna

PROJEKT

Miljömagasinet Solna

UPPDRAGSGIVARE
TIDPUNKT

Solna stad

1996 – 1997

OMFATTNING

Text, form, illustrationer och original.

En tidning om miljöarbetet i Solna kommun.
Exempel på stadens och företagens insatser för
att förbättra den lokala och globala miljön. Tidningen innehöll många reportage, tips, tävlingar
m.m. och nådde alla Solna-bor. Utgivningen
pågick under 1996–97.

8

Naturreservat / kommunikation
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Skylt illharjen, A1.
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Skylt Dumme mosse, A1.
PROJEKT

Naturreservat
/ kommunikation

Foldrar för Illharjen
och Dumme mosses
naturreservat.
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Skylt Erstad kärr, A2.
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Text, form och original.

Efter fältbesök tog vi fram en serie skyltar samt

�����������������
�����������������
�����������������

Länsstyrelsen i Jönköpings län

2000

Skylt Hökensås, A1.
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Sötvatten

Sötvatten, de fyra senaste rapporterna.

PROJEKT

Sötvatten

UPPDRAGSGIVARE
TIDPUNKT

Naturvårdsverket

2000 –

OMFATTNING

Redaktör, text/textredigering, form

och original.

Exempel på andra projekt för Naturvårdsverket:

Produktion av den årliga Sötvatten-rapporten
för Naturvårdsverket. Sötvatten utgavs tidigare i
samarbete med SLU då den ﬁck sin form. Sedan
2002 är Grön idé:s Maria Lewander redaktör för
rapporten, dvs. sköter kontakter med forskare/
Utvärdering av datasammanställningar
för beskrivning av miljötillståndet

skribenter, textbearbetning, skriver vissa avsnitt
m.m.

BES TÄLLAR E: N ATUR VÅR DS VERKET, DNR 721-4116-02MM
UTF ÖR AR E: GR ÖN IDÉ A B, 2002

Råd om algblomning,
2004–2005. Informationskampanj riktad till
fritidsbåtsägare och
andra som vistas vid
Östersjön.

Utvärdering av datasammanställningar för
beskrivning av miljötillståndet, 2002.
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Stöds av SL

FRÅN : NOR RTU LL

G RÖN I DÉ AB 2003

Ut i naturen

www.utinaturen.nu
DI N G U I DE TI LL STOCKHOLM S NATU R E N

TI LL : NÅTTARÖ

Naturskyddsföreningen
i Stockholms län

Exempel busstreamer.

PROG RAM SE PTE MB E R 2003
Foto: Naturfotograferna

www.utinaturen.nu

Det finns fantastisk
natur i Storstockholm.
Upptäck den med våra
naturguider.
Välkommen!

Naturskyddsföreningen
i Stockholms län

SÖN DAG 7 SE PT

Upptäck naturen i
Stockholm – vandring
kring Flaten
Bosse Rosén guidar. Samling
vid Stora Flatenbadets entré
klockan 13.00 (buss 811eller
816 från Gullmarsplan till hpl
Flatenbadet). Vandring 3–4
timmar, ta med matsäck.
ONSDAG 10 SE PT

Med barnvagn i
Nackareservatetetet
Maria Bergström guidar.
Naturvandring för dig med små
barn som åker vagn. Samling vid
Bagarmossens T-bana klockan
10.00. Ca 2 timmar 30 min.
Avslutning vid Björkhagens Tbana. Ta med matsäck.
LÖRDAG 13 SEPT

Om fåglar och
natur i Sandemar
Malin Löfgren guidar. Samling
vid P-platsen nära buss hpl
Svärdsnäsviken 09.00 (buss
839 klockan 8.25 från Handenterminalen mot Smådalarö). Ta
med matsäck och kikare (om du
har). Ca 3–4 timmar.
SÖN DAG 14 SE PT

Fågelvandring kring
Angarnssjöängen
Johan Frössling guidar.
Samling vid Naturrum i Örsta
klockan 8.40. (Buss 625 från

Animeraede banners till internet.

Danderyds sjukhus mot Rimbo
till hpl Örsta kl 8.15.) Ca 4–5
timmar, 7 km. Tag med matsäck
och kikare (om du har).
TORSDAG 18 SEPT

Med barnvagn
runt Flaten
Bosse Rosén visar naturen för
föräldrar med små barn som åker
vagn. Samling 13.00 vid Flatenbadets entré (buss 811 el 816
från Gullmarsplan). Ca 3 timmar.
Ta med matsäck.
LÖRDAG 20 SE PT

Träden berättar
– vandring i Flatens
naturreservat
Sara Borgström guidar från
Orhem till Ekudden. Samling
13.00. (Buss 180 från Skarpnäcks allé nära T-bana Skarpnäck till ändhållplats Orhem). Ca
2 timmar. Ta med matsäck.
SÖNDAG 21 SE PT

Natur och kultur
i Judarskogen
Vandring i Judarskogen med
Martina Kiibus. Samling vid
Åkeshovs slott klockan 13.00.
(T-bana Åkeshov). Ca 3 timmar.
Ta med matsäck.

ONSDAG 24 SE PT

Med barnvagn i
Nackareservatet
Monica Attebrant guidar
Naturvandring för dig med små
barn som åker vagn. Samling vid
Bagarmossens T-bana klockan
10.00. Avslutning vid Björkhagens T-bana. Ca 2 timmar 30
min. Ta med matsäck.
LÖRDAG 27 SE PT

Natur- och kulturvandring i Stockholms
äldsta parker
Nanna Malmros visar naturen i
Humle- och Kungsträdgården.
Samling kl 13.00 vid Karl den
XIIs staty i Kungsträdgården
(T-bana Kungsträdgården).
Ca 2 timmar.
SÖN DAG 28 SEPT

Angarn – från
havsvik till fågelsjö
Heléna Klangemo guidar.
Samling vid Naturrum i Örsta
klockan 10.30. (Buss 625 från
Danderyds sjukhus mot Norrtälje
till hpl Örsta kl 10.05). Cirka 4
timmar. Medtag matsäck.

PROJEKT

UPPDRAGSGIVARE

Vi forsätter att visa naturen i
Stockholm under resten av året
och även under våren 2004.
Vill du ha kommande program?
Hör av dig!
KONTAKTPERSON
Eva Sandberg, tel 644 57 65
epost: eva.sandberg@snf.se
Guidningarna genomförs i
samarbete med Miljöförvaltningen i Stockholms stad
och Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Projektet stöds också av
Stockholms läns landsting
genom Regionplane- och
trafiknämndens miljöanslag samt
Miljödepartementet och SL.

Stockholms
Naturskyddsförening

Aktuell information på
www.utinaturen.nu
telefon 08-644 57 65
Vandringarna är gratis.
Naturskyddsföreningens guideverksamhet erbjuder naturvandringar i Stockholmsnaturen.
Guiderna är utbildade biologer
eller biogeovetare. Vi har också
specialprogram för grupper.
Vandringarna genomförs i alla
väder. Ingen föranmälan.

Ut i naturen

TIDPUNKT

2004 –

OMFATTNING

Idé, copy, form, original och web.

Busskampanj för att få Stockholmarna att ta
bussen till naturen. Det är lätt att hitta den. Vi
tog fram idé och copy för streamers, vykort, samt
material till webben. Ett månatligt programblad
för guidade turer i Stockholms närnatur producerades också

Programblad.

Exempel på andra uppdrag för Stockholms Naturskyddsförening:
• Storstockholms Gröna kilar – kampanjmaterial Gröna kilarnas dag, 2003, 2005.
• Utställning om Storstockholms Gröna kilar, 2005.
• Folder om trängselavgifter, 2004.
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GRÖN IDÉ, 2004. FOTO: GÖRAN SEHLSTEDT.

Utﬂyktsguide / skrift och kampanj

Min favoritplats.
30 min från Sergels torg.

Huvududdens naturreservat ligger på Mälaröarna ett par mil väster om Stockholms centrum.

Visste du att det finns över 200 naturreservat och 2 nationalparker i Stockholms län?
Hitta en favoritplats du också.

Björnö naturreservat ligger längst ut på Ingarö ungefär 3 mil öster om Stockholms centrum. Reservatet ägs och förvaltas av Skärgårdsstiftelsen.

Visste du att det finns över 200 naturreservat och 2 nationalparker i Stockholms län?
Hitta en plats att längta till du också.

GRÖN IDÉ, 2004. FOTO: GÖRAN SEHLSTEDT.

GRÖN IDÉ, 2004. FOTO: GÖRAN SEHLSTEDT.

Sol, en kopp kaffe
och tre havsörnar.

Tyresta nationalpark och naturreservat ligger cirka 2 mil sydost om Stockholms centrum
i Haninge och Tyresö kommuner. Området förvaltas av Stiftelsen Tyrestaskogen.

Visste du att det finns över 200 naturreservat och 2 nationalparker i Stockholms län?
Besök en vildmark du också.

»Utflyktsguide till 20 skyddade naturområden i Stockholms län«
beskriver områden från Häverö prästäng i norr till Järflotta i söder.
Den kan beställas kostnadsfritt, e-post: natur@ab.lst.se eller
tel: 08-785 47 45. Guiden finns också på webben: www.ab.lst.se

»Utflyktsguide till 20 skyddade naturområden i Stockholms län«
beskriver områden från Häverö prästäng i norr till Järflotta i söder.
Den kan beställas kostnadsfritt, e-post: natur@ab.lst.se eller
tel: 08-785 47 45. Guiden finns också på webben: www.ab.lst.se

Afﬁscher 50 x 70 cm.
Copy och form.

»Utflyktsguide till 20 skyddade naturområden i Stockholms län«
beskriver områden från Häverö prästäng i norr till Järflotta i söder.
Den kan beställas kostnadsfritt, e-post: natur@ab.lst.se eller
tel: 08-785 47 45. Guiden finns också på webben: www.ab.lst.se

PROJEKT

Utﬂyktsguide

till 20 skyddade naturområden i Stockholms län /
skrift och kampanj

Min favoritplats.

UPPDRAGSGIVARE
TIDPUNKT

Min favoritplats.

OMFATTNING
30 minuter från
Sergels torg

Visste du att det finns över 200 naturreservat och 2 nationalparker i Stockholms län?
Hitta en favoritplats du också.

Idé, copy, form och original.

Ett guide till 20 utvalda naturreservat i Stock-

Frimärke

holms län. Fler behöver upptäcka hur nära vi har
Visste du att det finns över 200 naturreservat
och 2 nationalparker i Stockholms län?
Hitta en favoritplats du också.

Huvududdens naturreservat

»Utflyktsguide till 20 skyddade naturområden
i Stockholms län« beskriver områden från
Häverö prästäng i norr till JärflottaFrimärke
i söder.
Den kan beställas kostnadsfritt, e-post:
natur@ab.lst.se eller tel: 08-785 47 45.
Guiden finns också på webben: www.ab.lst.se

ligger på Mälaröarna ett
centrum. Grön idé, 2004.

Vykort, A6. Copy och form.

par mil väster om Stockholms
Foto: Göran Sehlstedt.

»Utflyktsguide till 20 skyddade naturområden
i Stockholms län« beskriver områden från
Häverö prästäng i norr till Järflotta i söder.
Den kan beställas kostnadsfritt, e-post:
natur@ab.lst.se eller tel: 08-785 47 45.
Guiden finns också på webben: www.ab.lst.se

Tyresta nationalpark ligger cirka 2 mil sydost om Stockholms centrum i Haninge och Tyresö kommuner. Området förvaltas av Stiftelsen Tyrestaskogen. Grön idé, 2004.
Foto: Göran Sehlstedt.

Visste du att det finns över 200 naturreservat och 2 nationalparker i Stockholms län?
Upptäck Stockhoms närmaste vildmark du också.

Huvududdens naturreservat ligger på Mälaröarna ett par mil väster om Stockholms centrum. Grön idé, 2004. Foto: Göran Sehlstedt.

Skrift, A5.
Form.

Länsstyrelsen i Stockholms län

2004 /2005

»Utflyktsguide till 20 skyddade
naturområden
i Stockholms län« beskriver
områden från
Häverö prästäng i norr
till Järflotta i söder.
Den kan beställas kostnadsfritt,
e-post:
natur@ab.lst.se eller tel:
08-785 47 45.
Guiden finns också på
webben: www.ab.lst.se

till fantastisk natur i Stockholm. Skriften skrevs
Frimärke

av Länsstyrelsen, vi stod för form och idéer till
kampanjmaterialet. Skriften spreds med stor
framgång under 2004 och reviderades 2005, då
det också gjordes en engelsk version.
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Vilda grannar

Fjärils-handboken av
Maria Lewander,
Per Bengtson,
Per Isaksson.

Damm-handboken av
Maria Lewander,
Per Bengtson,
Per Isaksson.

Bygga-bo handboken av
Maria Lewander,
Per Bengtson.

PROJEKT

Vilda grannar

UPPDRAGSGIVARE
TIDPUNKT

Svenska Naturskyddsföreningen

1994 –

OMFATTNING

Strategi, idé, text, form, original.

SNF är vår äldsta uppdragsgivare och vi har
Fjärilsfröer – så din egen
fjärilsäng. Text och form.

Vilda grannar, författare och formgivare.

genomfört mängder av olika kommunikationsprojekt för dem. Ett projekt är ”Vilda grannar” som namngivits efter boken vi skrev med
samma namn. Projektet, som är ett av SNFs mest
framgångsrika, syftar till att uppmuntra biologisk
mångfald i vår närhet. Genom aktiva val och viss

Exempel på andra uppdrag för Svenska Naturskyddsföreningen:

ihärdighet i trädgården, på gården eller balkongen

• Havskampanjen 2005
Kampanjstrategi och utställningsmaterial.

nar skrev vi ytterligare tre böcker med fördjup-

• Grönare städer, 2003. Kampanjstrategi,
utställning och kampanjmaterial. Landsomfattande undersökning.
• Lömska läckerheter – foldrar och afﬁsch.
Skapa opinion kring konsumtionen av jätteräkor, 1998, 2003/05)

• Vill du ha regnskog i din trädgård? Foldrar
och afﬁsch. Skapa opinion kring tropiskt trä i
trädgårdsmöbler, 1999.
• Rädda skogens liv! Kampanjmaterial till
skogskampanjen 1999.

kan vi få vildare grannar. Efter boken Vilda Granningar i temat. Utöver böckerna har vi producerat
ﬂera afﬁscher, foldrar, fröpåsar och utställningar
bl.a. till BO01 på temat.
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Ät S.M.A.R.T.
Broschyr, A6.

PROJEKT

Ät S.M.A.R.T.

UPPDRAGSGIVARE

Centrum för
tillämpad näringslära (CTN)

TIDPUNKT

2002 – 2004

OMFATTNING

Idé, text, form och original.

Hur hälsosam var egentligen maten du åt till
lunch? Och hur påverkade den miljön? Många
känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi
äter. ”Ät S.M.A.R.T” är ett verktyg som hjälper
oss att äta hälsosamt och mer miljövänligt.
Arbetet byggde på en idé som CTN arbetat med
under ﬂera års tid. Vi vidareutveckade materialet
till ”Ät S.M.A.R.T”– ett koncept och utbildningspaket som fått stor spridning över hela landet.

Utbildningspaket – handledning, OH-material,
fördjupningsmaterail.
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Östersjö - rapporten

PROJEKT

Östersjö-rapporten

UPPDRAGSGIVARE

Stockholms Marina Forskningscentrum
TIDPUNKT

1993–

OMFATTNING

Form och original,

mindre redigeringsarbete
Sedan 1993 har vi producerat årsrapporten om
miljösituationen i Egentliga Östersjön. Arbetet

Exempel på andra uppdrag för Stockholms Marina Forskningscentrum:
• Utställning ”Fiskar i östersjön” 2002, Stendörrens naturrum, vidare till Aquaria, Stockholm. Stor utställning om ﬁsken i Östersjön
– vilka är de och vilka hot ﬁnns mot ﬁsken.

har i första hand bestått av formgivning, men
även textredigeringsarbete. Rapporten ﬁck en ny
utgivningstakt (vartannat år) samt gavs en ny
form av oss 2000.

• Logotype och proﬁlprogram.

15

”JA till trängselavgifter”

PROJEKT

JA till trängselavgifter

UPPDRAGSGIVARE

Naturskyddsföreningen
i Stockholms län

TIDPUNKT

Kampanjknappar/klistermärken

2006

OMFATTNING

Idé, form och original.

Kampanj för att få stockolmarna att rösta för

���������
��
���������
���������
�
�����������
��������
��
�� �� ��
����������

�������

�������

logotyper som användes som kampanjknappar.
Vidare togs en serie afﬁscher, folder, klistermärken samt ﬂygblad fram.
Broschyr
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fortsatta trängselavgifter. Vi utvecklade ett antal
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avgifter i valet 2006.

Afﬁschserie, A3
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Under ytan i Östersjön
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Jag har många
slemmiga släktingar som ser
ut som illgröna
mini-tarmar.

�������������������������������

��������������������������������
�������������������
���������������������������������
����������������������������
����������������������������������
���������������������������������
��������������������

mmar i stim.
g si
Ja

PROJEKT
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Jag har blå-gula ben!
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Pungräkor! En del av oss är
riktiga rovdjur, andra vegetarianer.

Under ytan i Östersjön

UPPDRAGSGIVARE

TIDPUNKT

Projekt Skärgårdsmiljö

2006

OMFATTNING
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/ Naturskyddsföreningen i Stockholms län
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Karka
– det kallar
ﬁnlandssvenska
ﬁskare oss.

Idé, text, form och original.

Skrift som uppmuntrar unga ”havsforskare” att
upptäcka vad som ﬁnns under ytan i Östersjön
och skärgården. Målgruppen är framför allt barn
i åldern 9–12 år som kan läsa och få tips om
några av Östersjöns invånare och lära sig mer om
den mångfald som ﬁnns där.
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