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Miljönärmärkta Nacka-verksamheter
prisade av Annie Lööf
I samband med gårdagens Nacka Företagarträff delade Annie Lööf ut diplom
till sju stycken verksamheter i Nacka som fått Avfall Sveriges märkning
Miljönärvänlig.

Miljönärvänlig är en märkning som har tagits fram av branchorganisationen
Avfall Sverige för att gynna en hållbar konsumtion och tilldelas verksamheter
som arbetar med att återanvända, reparera, hyra och låna.
Prisutdelare var Annie Lööf, som fått i uppdrag av Nacka vatten och avfall att
uppmärksamma sju verksamheter i Nacka, som gör det möjligt för
allmänheten att laga, låna eller återanvända – eller att på annat sätt minska
avfallet. Förutom ett diplom fick de en fysisk och digital dekal att använda
som bevis för ett framsynt arbete i miljöfrågor.
Här är listan på verksamheter som fick diplom i samband med Nacka
Företagarträff:
•

Sportbytarna, Ektorp - butik som säljer och förmedlar begagnad

•
•
•
•
•
•

sport- och fritidsutrustning.
Kitsch & Kuriosa, Ektorp - secondhand butik för kuriosa,
prydnader och konst.
Lindra Second Hand, Sickla - secondhand butik som säljer saker
som samlats in vid återbrukhuset på Östervik återvinningscentral.
GoodBike, Saltsjöbaden - verksamhet som räddar, lagar och säljer
cyklar.
Nacka Missionsförsamlings Returbruk, Björknäs loppisverksamhet med prylar som skänkts.
Kanonauktioner, Saltsjö-Boo - erbjuder antika prylar till
försäljning och arbetar med att ta hand om dödsbon.
Nacka byggnadsvård, Saltsjö-Boo - butik som har allt för
byggnadsrenovering.

Satsningen på att lyfta Miljönär-märkningen är en del i Nacka vatten och
avfalls uppdrag att arbeta förebyggande med avfall. Sedan tidigare finns det
10 verksamheter i Nacka kommun som tilldelas märkning.
"Vi ser att återanvändning spelar en central roll för ett mer hållbart samhälle.
På denna resa behöver vi arbeta tillsammans. Genom märkningen vill vi lyfta
verksamheter som ger Nackabor möjlighet att göra ett hållbart val, säger
Catarina Östlund som är ansvarig för återanvändning på Nacka vatten och
avfall."
För mer information kontakta:
Trine Werner, Kommunikationsansvarig, Nacka vatten och avfall
Tel: 070-431 83 61
E-post: trine.werner@nvoa.se

Nacka vatten och avfall AB är ett helägt bolag av Nacka kommun och
levererar säkra vatten- och avfallstjänster för alla som besöker, lever eller
verkar i Nacka. Detta skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling
och god livsmiljö.
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