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De grønne 
forbrugere har 
magten
Hvor og hvordan handler man bære-
dygtigt? Pia Rathsach fra GoGreen 
Danmark viser vej i junglen af grøn-
ne muligheder, gode intentioner og 
forskellige mærkninger.
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Oplev nye sider 
af din by
GoGreenDanmark udgiver grønne 
byguider, der samler op på alt
det bæredygtige en by eller 
kommune kan vise frem.
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Kom til GoGreens 
WineBattle 
no. 1
Kom med til en utraditionel 
vinsmagning af 10 bio-, øko- og 
naturvine præsenteret af 5 af 
GoGreen netværkets passionerede 
vin-elskere.
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Grønt hverdags-
liv. 10 skridt - så 
er du igang
GoGreen Danmark vil gøre bære-
dygtige valg til en naturlig del af 
hverdagen. Her får du lidt idéer til, 
hvor du kan sætte ind og gøre en 
forskel allerede i dag.
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Her handler du bæredygtigt

www.gogreendanmark.dk
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’Jeg vil gøre bæredygtighed tilgængeligt, 
synligt og nemt’. 56-årige Pia Rathsach 
kalder sig ’grøn passionist’ og strutter 
af ambitioner og virkelyst fra kontoret 
på Nørrebro. Blikket er venligt og nys-
gerrigt, og man kan næsten høre hendes 
grønne hjerte banke. ’Bæredygtighed 
er meget mere end økologi, madspil og 
genbrug. Det handler også om de valg, 
du træffer, når du fx vælger bank, frisør, 
telefoni, transportmiddel, vaskeri og 
smykker’. 

Viden og overblik 
Hun er stifter af GoGreen Danmark, 
som er sat i verden for at dele viden og 
give overblik over, hvad der er bæredyg-
tigt, og hvor det kan købes. ’Det startede 
med min egen forvirring: Jeg ville gerne 
handle ansvarligt, men syntes, det var 
svært at finde ud af, hvor jeg skulle gøre 
det. Hvor ligger de økologiske spiseste-
der? Hvad skal jeg gå efter, når jeg væl-
ger tøj, og hvad er en bæredygtig gave? 
Da vi startede GoGreen Danmark i 
2010, var der langt mellem muligheder-
ne’, fortæller hun.  

Pias eget behov for et grønt overblik 
blev til en forretningsidé. Med GoGreen 

Danmark har hun bygget bro mellem 
forbrugere, kommuner og virksomheder, 
fordi det er i fællesskabet, vi for alvor 
kan gøre en forskel. GoGreen Danmark 
er et netværk af virksomheder, som har 
bæredygtigheden som en central del af 
DNA’et. For at komme med i netværket 
bliver virksomhederne vurderet ud fra 
deres forskellige certificeringer samt 
miljømæssige og sociale ansvarlighed. 
De næsten 250 virksomheder kan nu 
findes på GoGreen Danmarks forskelli-
ge grønne bykort, hjemmeside og snart 
også i en app. Netværket findes i flere 
byer, og ambitionen er at blive lands-
dækkende. Du skal kunne handle bæ-
redygtigt uanset hvilken by, du besøger. 

Forbrugerne har magten 
’Vi vælger selv, hvilke virksomheder, der 
skal have vores penge, og jeg synes jo, 
at de virksomheder, der gør en seriøs 
indsats for at mindske de miljømæssi-
ge og sociale udfordringer, vores planet 
står over for, skal have de fleste’. Sådan 
er det ikke i dag. Vi er vanemennesker 
og tyer ofte til de nemme løsninger, når 
vi køber ind og shopper. Derfor er vi-gør-
som-vi-plejer måske en af de største ud-
fordringer for den grønne omstilling. Vi 
kan forbedre vilkårene for vores planet 
ved at stemme med pengepungen, me-
ner Pia. 

Pias egen hverdag er også blevet påvir-
ket af arbejdet med bæredygtighed. ’Jeg 
er blevet smittet af min egen passion’, 
griner Pia, der gladelig arver tøj fra ven-
inder, bruger cyklen som transportmid-
del og får syet gammelt tøj om, så det 
igen er godt at gå i. Det er svært at slip-
pe lysten til at ’smitte’, og det har familie 
og venner for længst mærket. Gavepapir 
går igen fra år til år, og gaverne er hen-
tet i GoGreen Danmark-netværket. 

’Faktisk er der mange ting, der er blevet 
meget nemmere. Der er SÅ mange bu-
tikker, jeg slet ikke behøver gå ind i, og 
selv om familien i starten var sådan ’åh 
nej nu igen’, så sker det stadig oftere, at 
ønsket er en gave fra et af medlemmer-
ne. Fordi det er lækkert, det holder, og 
så er det bare dejligt at få noget, der er 
produceret med omtanke.

’Jeg tror på, at bæredygtighed skal 
mærkes, smages og opleves. I GoGreen 
Danmark vil vi inspirere forbrugerne 
og supplerer derfor vores bykort, hjem-
meside og kommende app med foredrag, 
guidede ture, blogs og events’. 

Kommet for at blive
 ’Heldigvis stiger interessen, både hos 
forbrugerne og i virksomhederne. Den 
unge generation er virkelig dedikeret og 
går ofte all in. Vi har delt knapt en halv 
million bykort ud i forskellige kommu-
ner og har næsten 5.000 besøg på hjem-
mesiden hver måned. Og antallet stiger. 
Desuden oplever vi en sigende interesse 
fra studerende, politikere og de såkald-
te øko-turister, der søger inspiration i 
GoGreen Danmarks netværk. De efter-
spørger alle sammen bæredygtige virk-
somheder’, siger Pia begejstret. ’Omstil-
lingen er i gang. Det går bare ikke helt 

så hurtigt, som jeg kunne ønske mig’, 
næsten råber hun utålmodigt.

 ’Når vores nye app for alvor får fat, er 
visionen, at du kan finde vej og handle 
bæredygtigt, uanset hvor du skal hen. 
Medlemmerne vokser i fællesskabet 
og bruger hinanden på kryds og tværs. 
Trods forskellige brancher og størrelser, 
så har de helt overordnet en fælles visi-
on om at gøre godt i verden med deres 
virksomhed. Det er den vej, det skal gå 
– det kræver forbrugerne!’ slutter Pia 
Rathsach med det grønne hjerte. 

I dette tillæg møder du nogle af virksom-
hederne i GoGreen Danmark netværket. 
Det samlede overblik får du på www.
gogreendanmark.dk, på Facebook og In-
stagram -og hold øje med GoGreen Dan-
marks nye app i App. Store og GooglePlay.
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Hvor og hvordan handler man bæredygtigt? Pia 
Rathsach fra GoGreen Danmark viser vej i junglen 
af grønne muligheder, gode intentioner og forskellige 
mærkninger. Hendes passion for bæredygtighed har 
dannet grundlag for et netværk af virksomheder, som 
forbrugerne trygt kan vælge at handle hos. 

De grønne  
forbrugere  
har magten 

Det er ikke så tit, at en forretning køber 
tøjet tilbage, når du først har brugt det. 
Men det gør Better World Fashion, der 
har sat en hel ny dagsorden for, hvordan 
du handler tøj. Better World Fashion de-
signer læderjakker, der er skabt af 100% 
genbrug. Alt fra læder til foer, knapper 
og lynlåse har været brugt før. Hver en-
kelt læderjakke er derfor helt unik. 

Hvis du ikke længere synes, den passer 
dig, eller du har lyst til en ny, køber Bet-
ter World Fashion jakken tilbage igen, 
når du bytter til en ny. På den måde 
går læder-ressourcen i cirkulation igen 
og igen, og det er rigtig godt for miljøet. 
De fleste materialer har en meget lang 
brugs-levetid, men kort levetid hos for-
brugerne, fordi vi hele tiden gerne vil 
have noget nyt. 

Gennem de sidste årtier har især teks-
tilbranchen presset flere og flere nye 
kollektioner ind i sæsonen, efter princip-
pet om at jo billigere desto bedre. Men 
billigt er ofte dårlig kvalitet, dårlig løn 
og forhold for de mennesker, der produ-
cerer tøjet. Det kaldes fast-fashion og ef-
terlader os med et kæmpe tøjspild, ikke 
kun i Danmark men i hele verden. 

Better World Fashion gør op med de 
dogmer, fashion-industrien normalt 
gør brug af og har bygget forretningen 
op omkring unikaproduktion, cirkulær 
økonomi og bæredygtighed. De går imod 
strømmen og designer produkter, der 

gør mindst mulig skade på mennesker 
og miljø. Du kan skifte stil og design, 
så tit du vil og samtidig være en del af 
løsningen på vores brug og smid-væk 
kultur. 

Du kan også lease din læderjakke i en 
kortere periode, og ideen er, at du kan 
skifte ud og forbruge, som du har lyst til, 
uden de negative miljøkonsekvenser, et 
højt forbrug normalt har. Bæredygtigt 
indkøb er nye muligheder – ikke be-
grænsninger. 

Better World Fashion er B-Corp 
certificeret og udnævnt til Best for 
the World 2017. Start dine nye ind-
købsvaner her:  www. BetterWorld 
Fashion.dk

Der var ikke mange, der tog økolo-
gisk stof i metermål alvorligt tilbage 
i det forrige årtusinde. Men det gjorde 
Hanne Kold. Det blev begyndelsen til 
VivaTex, der så dagens lys i 1998. 

I dag har VivaTex Danmarks største 
udvalg af GOTS-certificerede 100% 
økologiske metervarer. Og du kan 
købe det hele fra butikken på Blå-
gårds Plads på Nørrebro og på webs-
hoppen. 

Her finder du også den populære Vi-
vaTex-ammepude med speltskaller, 
naturlige varmepuder, økologiske kar-
klude, økologisk garn, FoodBags og et 
stort udvalg af sengetøj til baby, junior 
og voksen i 100% økologisk bomuld.

En 100% organic GOTS-certificering 
er en af de højeste certificeringer et 
stykke bomuld kan opnå, og det bety-
der, at stofferne er fremstillet af 100% 
økologisk bomuld. 

I de forarbejdningsprocesser, teksti-
lerne gennemgår, følger også høje krav 
til, hvilke farvestoffer og hjælpestof-
fer, der må bruges,og til opsamling og 
rensning af spildevand. Børnearbejde 
er forbudt, og der skal være ordentli-
ge arbejdsforhold i produktionen. Alt 
sammen krav, som ikke er standard i 
tekstilbranchen i øvrigt.

Spørg efter GOTS organic-certifi-
ceret bomuld, når du køber teksti-
ler. Start her: www.VivaTex.dk,  
Blågårds Pl. 4., Kbh. N.

Økologi  
i metermål

Ammepude, Grå stribe. Økologisk 
bomuld, fyldt med økologiske spelt-
skaller

Nyt tøj af  
100% genbrug 

Feminin styling: Flere kvinder og mere feminin-isme på 
jobbet. Ecouture synes nemlig sagtens man kan være 
megasej powerkvinde med stolthed, værdighed - og 
samtidig holde fast i de feminine værdier! Fotografine: 
Jeanette Philipsen

Økologisk tøj til kvinder   
med hang til glamour

Ecouture er et dansk brand, som forener 
fashion med bæredygtighed. Tøjet er su-
perfeminint og skabt til at klæde kvin-
dekroppens kurver; haute couture med 
et klassisk, teatralsk udtryk. Samtidig 
er det syet af de mest miljøvenlige teks-
tiler på markedet og produceret uden at 
gøre skade på hverken arbejdere eller 
natur.
 
”Tekstilindustrien er blandt de mest for-
urenende i verden, men sådan behøver 
det ikke være. Man kan godt lave tøj, 
som både er flot og bæredygtigt, og som 

kan bæres med god samvittighed!”, si-
ger Johanne Helger Lund, kvinden bag 
Ecouture, som nægter at gå på kompro-
mis med hverken stil, miljø eller etik.
 
Det er en ambitiøs holdning, og det giver 
til tider ekstra udfordringer, men at det 
er muligt at lave bæredygtig mode, har 
Ecouture bevist gennem de sidste ti år, 
hvor interessen til de feminine designs 
er vokset markant hvert eneste år.

Besøg Ecoutures webshop 
www.ecouture.dk

Designer og 
indehaver af Ecouture: 
Johanne Helger Lund
Fotografine: 
Pernille Kaalund



Slow fashion med 
lang levetid

Hos Önling har de en vision om at desig-
ne tøjet så lækkert, at det bliver dit ynd-
lingstøj. Studier viser, at kvinder bruger 
20% af deres garderobe 80% af tiden. 
Disse 20% er yndlingstøjet, som bruges 
igen og igen. Resten ligger i skabet. 

Önling designer tøj med tanke på lang 
levetid og holdbarhed med håbet om, du 
kommer til at elske hvert enkelt stykke 
tøj og har lyst til at bruge det i mindst 
fem år. Her stræber de efter bedre i 
stedet for billigere. Tøjet hos Önling er 
skabt i naturlige, økologiske og/eller gen-
brugsmaterialer, og der bliver lavet max 

200 af hver style. Så udover at handle 
bæredygtigt, får du også tøj, der er tæt 
på at være unikt.

Elsker du strik lige så meget som Önling, 
kan du også købe deres egne bæredygti-
ge garner og unikke opskrifter i Nordisk 
stil. Alt bliver pakket ind i genbrugspa-
pir - ingen plastikemballage. Hos Önling 
kan du gøre en forskel ved at købe bære-
dygtigt og kun købe det, du kommer til 
at elske. 

Gå på oplevelse her:  Rosenkæret 142 
2860 Søborg - www.oenling.com

Discover the beauty of sustainability

Økologisk, klassisk
design til 

babyer & børn
www.camcamcopenhagen.dk

Vil du ha’ en 

grøn julegave?

Følg GoGreen Danmark hver dag

GoGreen Danmark og bliv op-
dateret på bæredygtige events, 

virksomheder og tendenser.  

Grøn og glad 
livsstil 

Hos LushButik kan du handle bære-
dygtige produkter, som er produceret 
under retfærdige arbejdsvilkår, fri for 
giftige kemikalier og ikke testet på dyr. 

Du kan derfor handle med god samvit-
tighed, og du går sjældent forgæves hos 
LushButik, når der skal handles ind til 
din bæredygtige livsstil. Du kan bl.a. 
fi nde børne- og legetøj, køkkenudstyr, 
chokolade, tøj og sko, interiør og meget 

mere. Produkterne bliver oftest produ-
ceret i Europa, hvilket sikrer, at du i 
LushButik kontinuerligt kan fi nde et 
unikt udvalg af bæredygtige produkter, 
som ikke før er set på det danske mar-
kedet.  

Du kan fi nde LushButik online 
på www.lushbutik.com eller 
på Nordre Frihavnsgade 57 
på Østerbro. 

LUSHBUTIK

Notesbøger, covers, kuglepenne, ring-
bind, penalhuse, brevbakker, hæftema-
skine, computertasker, notesbøger…
Alle de ting, du bruger hver dag, kan 
du her købe i bæredygtige materialer, 
produceret af mennesker, der bliver be-
handlet ordenligt. 

En hæftemaskine i ahorn og birk frem-
stillet af handicappede på et beskyttet 
værksted. Tidsskriftholdere, ringbind 
og andre kontorprodukter fremstillet 
af genbrugsmaterialer. Kuglepenne 
fremstillet af majs og genbrugspap. 
Laptopcover fremstillet af genbrugte 

cykelslanger i en afrikansk landsby? 

Grøntkontor.dk er startet ud fra et øn-
ske om at bidrage til en bæredygtig pla-
net, og stifter Jens Kristensen siger selv 
om grundtanken med virksomheden: 
”Vi vil gerne medvirke til, at uskøn-
ne, forurenende produkter, produceret 
under tvivlsomme forhold, erstattes af 
gedigne og veldesignede produkter, pro-
duceret af bæredygtige materialer med 
en høj grad af social ansvarlighed”. 

Kig med og fi nd alt det, du bruger i 
hverdagen på grøntkontor.dk 

Alt det, du altid 
har brug for

Hos LushButik kan du handle bære- mere. Produkterne bliver oftest produ-

Til den moderne livsstil med respekt for naturen

Gårdbutik Nature by Hand tilbyder

bæredygtige livsstilsprodukter, håndlavet i

natur- eller genbrugsmaterialer

www.naturebyhand.dk

Horserød Byvej 3, 3000 Helsingør

for åbningstider besøg vores hjemmeside
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Til den moderne livsstil med respekt for naturen

Gårdbutik Nature by Hand tilbyder

bæredygtige livsstilsprodukter, håndlavet i

natur- eller genbrugsmaterialer

www.naturebyhand.dk

Horserød Byvej 3, 3000 Helsingør

for åbningstider besøg vores hjemmeside

Gør os alle grønnere 
Grøn indstilling
Vi rykkede rødderne op i København og 
plantede vores forretning i den nordjy-
ske muld i Aalborg. 

Beboerne har viljen
til at skabe bånd mellem hinanden og 
vi er stolte af at kommunen vælger den 
grønne omstilling som bindeleddet. 

Vi mærker den nære kultur når vi har 
deltaget i bæredygtighedsfestivallen og 
blevet en del af det lokale miljømærke, 
Grøn Detail. Begge indgår i en række 
initiativer der bringer forbrugere og 
grønne tiltag sammen om at gøre grønne 
valg nemmere.

Bæredygtighed for alle
Det er vores vision at emnerne økologi, 
naturlighed og bæredygtighed ikke brin-
ges op på en kæmpe piedestal, hvor den 
almene borger ikke kan række ud og gri-
be fat om dem. 

Bæredygtighed skal ikke handle om en 
prestigefyldt og dyr livsstil, men deri-
mod om at træffe det bæredygtige valg 
i hverdagen. Netop den puls møder vi 
også hos aalborgenserne, hvilket boo-
ster vores energi til at skubbe de dankse 
rammer for grøn omstilling. 

Vi kæmper hver dag for at matche grøn-
ne dagligdagsprodukter med de konven-
tionelle priser. 

Se hvordan vi gør os alle
grønnere på www.buynature.dk og
www.grontaalborg.dk 

GRØN INDSTILLING
Vi rykkede rødderne op i København og plantede vores for-
retning i den nordjyske muld i Aalborg. Beboerne har vil-
jen til at skabe bånd mellem hinanden og vi er stolte af at 
kommunen vælger den grønne omstilling som bindeleddet.  
Vi mærker den nære kultur når vi har deltaget i bæredygtigheds-
festivallen og blevet en del af det lokale miljømærke, Grøn  
Detail. Begge indgår i en række initiativer der bringer forbrugere 
og grønne tiltag sammen om at gøre grønne valg nemmere. 

BÆREDYGTIGHED FOR ALLE
Det er vores vision at emnerne økologi, naturlighed og bæredyg-
tighed ikke bringes op på en kæmpe piedestal, hvor den almene 
borger ikke kan række ud og gribe 
fat om dem. Bæredygtighed skal ikke 
handle om en prestigefyldt og dyr 
livsstil, men derimod om at træffe 
det bæredygtige valg i hverdagen. 
Netop den puls møder vi også hos 
aalborgenserne, hvilket booster vores  
energi til at skubbe de dankse rammer 
for grøn omstilling. Vi kæmper hver 
dag for at matche grønne dagligdags- 
produkter med de konventionelle 
priser. Se hvordan vi gør os alle  
grønnere på www.buynature.dk og 
www.grontaalborg.dk

Gør os alle grønnere
BUY NATURE



Vores ”køb-og-smid-væk”-kultur koster dyrt 
på miljøregnskabet, fordi det kræver store 
ressourcer at producere nye varer. Derfor gi-
ver det rigtig god mening at bruge de produk-
ter, vi allerede har produceret igen og igen – 
og i hvert fald så længe, værdien af produktet 
er intakt. Mange af de ting, vi smider ud har 
masser af god levetid tilbage, fordi vi i vores 
del af verden køber nyt, når vi bliver træt af 
det gamle. 

Alt det ved de rigtig meget om hos loppehyl-
der.dk, som arbejder hårdt på at redde brug-
bare genbrugsting fra skraldespanden. I den 
hyggelige genbrugsbutik på Frederiksberg, 
får du hjælp til at sælge de ting videre, du 
ikke længere selv bruger, så du hverken be-
høver bruge tid og kræfter på salg, kundekon-
takt og prutten-om-prisen.

I butikken kan du købe og sælge alt fra gen-
brugsmøbler, tøj og større artefakter til pyn-
tegenstande, smykker og bøger. I ægte loppe-
marked-stil kan du booke en stand i butikken, 

og sætte dine ting frem til skue for potentielle 
købere. Herfra overtager det imødekommen-
de personale salget af dine varer, og sørger for 
at tingene finder de rette ejermænd.

Du opstiller selv dine ting i butikken, og an-
giver en pris for de enkelte varer. Alle varer 
i butikken markeres med unikke stregkoder, 
så personalet kan holde styr på de mange 
forskellige ting i sortimentet, og ved hvilken 
sælger varerne tilhører.

For hvert salg går 15% af salget til butikken 
i kommission, og resten af beløbet sættes ind 
på sælgers konto. På den måde skaber dine 
gamle ting både glæde og gavn hos nye ejere, 
og økonomisk værdi til dig, mens de sendes 
videre i cirkulation. 

Loppehylder.dk bor på Frederiksberg 
Bredegade 1, (Frederiksberg Rådhus-
plads) og kan også besøges her: 
www.loppehylder.dk

Tekstildesigner Mutte Storm har en særlig 
kærlighed til smukke gamle håndvævede 
kelims, og nysgerrigheden på, hvordan livet 
leves i andre kulturer, sender hende ud på 
rejser til blandt andet Tyrkiet flere gange 
om året. Her finder og håndplukker hun de 
smukke kelims, store nomade kelimpuder, 
smukke gamle skåle og tekander, der fylder 
showroomet i Helsingør.  

Kelims er vævet af kvinder og havde op-
rindeligt utallige formål. De blev brugt 
som kvindernes medgift, som underlag og 
rumdelere i nomadernes telte. Syet sam-
men fungerede de stærke kelims som ba-

byvugger og opbevaringssække til korn og 
tøj. Hvert stykke kelim gemmer på sin egen 
unikke historie.  

Mutte Storm er uddannet fra Danmarks 
Designskole. Det mangeårige virke med de-
sign af mønstre og arbejdet med form og far-
ver har trænet Mutte Storms falkeblik, der 
kan spotte ”perlerne” blandt mange hund-
rede kelims.  

Åbent showroom 21.-22. april kl. 11-16 
i det 250 år gammelt hus i Helsingør, 
Brostræde 1, 1. sal. Start her:  
www.muttestorm.dk.

Kærligheden til  
smukke gamle kelims  

Tekstildesigner Mutte Storm  
(foto Jacob Bloch) 

Kelims fra Mutte Storm 
 (foto Jacob Bloch)

Kelims fra Mutte Storm 
 (foto Jacob Bloch)

Glæd andre 
med det, 
du ikke 
længere 
bruger  

v i v a t e x®
Organic Living

Sengelinned, 
økologisk bomuld:

‘Ninas Garden’
Design: Nina Ferlov

Blågårds Plads 4 - 2200 København N - T 6130 1710 - Vivatex.dk

Vivatex Tillæg Politikken.indd   4 09/04/2018   10.45

Håndplukkede og istand-
satte vintage lamper

Drømmer du om at give dit hjem, din bu-
tik eller kontoret en rå og rustik stemning 
og samtidig støtte et godt formål, er Indu-
strial Interior CPH et godt sted at starte. 
Industrial Interior CPH sælger renove-
rede lamper fra nedlagte østeuropæiske 
fabrikker og er gode til at finde unikke, 
gamle lamper fra ophuggede skibe. Alt bli-
ver istandsat og renoveret med kærlighed 
hånd og stor respekt for det unikke look. 

At skabe forandring med bæredygtighed i 
centrum er et andet ben i virksomheden, 

der har en mission om at hjælpe mindre 
virksomheder med viden og kapital. De 
indgår derfor i et tæt samarbejde med leve-
randører om deres bæredygtighedsarbejde 
og yder økonomisk støtte til mindre lokale 
sociale projekter i Asien.

Kom forbi den lille butik på Bülows- 
vej 5A, eller snup et glas vin i Pio 
VinBar og nyd udvalget af smukke 
lamper.  Se alle lamper på: 
www.industrial-interior.com

Trådløse betalingskort
Privatkonti

Opsparingskonti
Realkreditlån, Lån og kreditter

Netbank - også på mobilen

Pension og forsikring
Skadeforsikringer

Personlig investeringsrådgivning
Rimelige renter

MobilePay

Fælleskassen er et kundeejet pengeinstitut, der 
vægter grønne initiativer og social ansvarlighed 
højere end indtjening. 

Løbende støtter vi projekter, der tænker lokalt,  
socialt, grønt eller ansvarligt, i stedet for at 
stoppe pengene i aktionærers lommer, ligesom 
bankerne.

Vil du slippe for telefonkøer og callcentre, så  
skift til os og få direkte adgang til din personlige 
rådgiver.  

Det er både gratis og nemmere end du tror  
at skifte banken ud. Vi klarer nemlig alt  
papirarbejdet for dig, det manglede da bare!

Ring og hør mere på 35 39 45 40  
eller kig forbi faelleskassen.dk

Skift banken ud  
med personlig rådgivning  

og fair gebyrer

VYPER – en toprestaureret klas-
sisk fabrikslampe fra 60’erne

ACORN fik nyt liv i Pio VinBar på Bagerstrædet, 
Vesterbro

 
Little BULB installeret i en penthouse- lejlighed 
i det berømte V-hus.



Hos Beauty Avenue tror vi på en holistisk, naturlig og bæredygtig tilgang 
til skønhed. Vi ønsker at hjælpe vores gæster med at finde balance i livet 
ved at få alle til at føle sig smukke – og udstråle skønhed.

Uanset hvilken type behandling du vælger eller hvilket produkt du 
køber, så sikrer vi dig, at hos Beauty Avenue bruger vi udelukkende 
økologisk certificerede produkter. Økologi er essentielt for os, fordi vi 
går op i din sundhed – men også i din spaterapeuts sundhed, 
sundheden hos producenterne, hos dem, der dyrker de ingredienser, 
som indgår i produkterne – og i sidste ende vores planets sundhed. 

Økologi bruges ofte misvisende i skønhedsbranchen, og derfor sikrer 
vi os at produkterne er certificerede økologiske. Certificeringen 
sikrer at de produkter vi bruger opfylder en vis standard.

Be green. Be different. Be Beauty Avenue. 

BÆREDYGTIG & ØKOLOGISK 
SPA & SKØNHEDSSALON

beautyavenue.dk
Forhåbningsholms Allé 3, 1904 Frederiksberg / t. 3336-2090

Vælg Svanemærket  
og EU-Blomsten ...

... og bidrag til en bæredygtig udvikling
Når du vælger produkter med Svanemærket og EU-Blomsten, 
gør du en forskel:

• Du skåner natur og miljø
• Du passer på dig selv og dine nærmeste
• Du sparer jordens ressourcer
• Du viser omtanke for fremtidens klima

Du finder Svanemærket og EU-Blomsten på mere end  
15.000 forskellige produkter og serviceydelser – lige  
fra plejeprodukter, makeup, vaskepulver, bagepapir,  
tekstiler, byggeprodukter og møbler til bilvaskehaller,  
boliger og hoteller.

Se hele udvalget og få inspiration til en bæredygtig  
livsstil på www.ecolabel.dk.

Bedre for miljøet. Bedre for dig.

”For mig hænger skønhed, 
mode og sundhed naturligt 
sammen”
Anne-Sophie Skjødt Villumsen, 
stifter af frisørkæden Zenz

Skøn med 
naturlige og 
sunde 
produkter

Smukt og velplejet hår, der udstråler 
fashion og følelsen af velvære, er det, 
du kan forvente efter et besøg hos Zenz 
Organic Hair. Zenz er Danmarks største 
grønne frisørkæde, og her er sundhed og 
den bæredygtige tankegang en selvfølge. 
Det mærker du, så snart du træder ind 
ad døren – der dufter ligefrem naturlig 
rent. 

Anne-Sophie Skjødt Villumsen er både 
stifter og produktudvikler og står bag 
alle de produkter, der bruges i salonen. 
Under sin læretid som frisør, udviklede 

Anne-Sophie allergi over for traditionel-
le kemiske hårprodukter. For at kunne 
fortsætte med det job, hun brændte for, 
og hjælpe andre i samme situation, dyk-
kede hun for alvor ned i problematikker-
ne om de skadelige kemikalier i vores 
produkter til hud og hår.

Resultatet blev serien Zenz Organic Pro-
duct med olier, shampoo, balsam, kur, 
hårfarver, vegan mineral makeup og 
andre gode sager. Alle naturlige og med 
økologisk certifi cerede ingredienser. Pro-
dukterne er Svanemærket, og en hel se-

rie er både svanemærket og  AllergyCer-
tifi ed. Selv hårfarverne er så milde, at du 
kan bruge dem, selv om du er gravid eller 
har allergi. Zenz produkter er produce-
ret i Danmark af naturlige ingredienser. 
Ingen er testet på dyr, og mange af dem 
er baseret på 100% veganske formler.

Zenz er certifi ceret Grøn Salon, hvilket 
betyder, at de har forpligtet sig til at tage 
hensyn til miljø og sundhed på alle tæn-
kelige måder. Derfor undgår du enhver 
form for unødig kemi i alt - fra shampoo, 
hårfarve og stylingprodukter til hånd-

klæder og rengøringsmidler.  
Zenz har gennem årene vundet mange 
priser for sine produkter og sit frisørta-
lent – og er i denne måned nomineret til 
ikke mindre en 4 priser ved både Aller-
gy awards i Holland og Danish Beauty 
awards.

Tag en pause med fuld forkælelse og nyd 
den gode behandling sammen med en 
kop økologisk friskbrygget kaffe eller te. 

På www.zenz.dk kan du booke tid i 
en af de 7 saloner i København

RENS OG VASK HOS BUTLERS 
og pas på miljøet samtidigt

NUL KEMIKALIER + NUL PARFUME

DET ER REN LOGIK
www.butlers.dk

Butlers er Danmarks eneste svanemærkede renseri og vi har 9 butikker i 
København. Desuden kan du finde os i alle Bilka og udvalgte føtex.

Butlers har også aftaler med mere end 200 virksomheder i Storkøbenhavn, hvor 
vi henter og bringer vask/renseritøj for virksomhedens medarbejdere.

Vi glæder os til at se dig.
Du har pengepungen og magten til at 
bestemme, hvilke virksomheder du vil 
støtte. Dem der indkøber og fremstil-
ler produkter i bæredygtige materia-
ler og har sikret ordentlige arbejdsfor-
hold til dem, der laver produktet. Eller 
de andre? 

Start med at stille spørgsmål: Hvilke 
materialer eller råvarer, er produktet 
fremstillet af? Et godt pejlemærke er 
de offi cielle miljømærker. Her kan du 
kigge efter økologisk bomuld, der er 
dyrket uden sprøjtegift (fx GOTS) og 
produkter uden skadelige kemikalier 

(Svanemærket). Du kan også gå efter 
Fairtrade-certifi cerede varer, der sik-
rer ordentlige arbejdsforhold. 

Det er også godt for os og vores planet, 
når vi genbruger ressourcerne igen 
og igen. Derfor gør du godt, når du 
genbruger, deler og bytter, eller køber 
produkter, der er fremstillet af materi-
aler, der har været brugt før. 

Du tænker også bæredygtigt, når du 
reparerer i stedet for at smide ud og 
køber god kvalitet og bruger det, du 
har, i stedet for at købe nyt.

Hvem 
støtter
du?



GIV DINE PENGE MENING
Hvis du til hverdag træffer valg, der tager hensyn til miljøet, til andre mennesker 

og vores fællesskab, hvorfor så ikke vælge en bank, der gør det samme?

Merkur Andelskasse er et værdibaseret pengeinstitut, der arbejder for at skabe et bæredygtigt samfund 

for mennesker og natur. Derfor finansierer vi bl.a. virksomheder og organisationer, der arbejder aktivt med 

at skabe den grønne og sociale omstilling, vores samfund har brug for. Lige fra NGO’er til økologiske 

landbrug, bæredygtig produktion og socialøkonomiske virksomheder.

Vi har både privat- og erhvervskunder og tilbyder alle almindelige bank-services samt etiske 

investerings- og pensionsmuligheder. 

Vælg en andelskasse, der passer til dine værdier. 

Læs mere på www.merkur.dk eller 

ring til os på 70 27 27 06 

ACORN fik nyt liv  
i Pio VinBar på 
Bagerstrædet, 
Vesterbro

”Don’t ask what your celeriac can do for 
your beef, but what your beef can do for 
your celeriac” 

På Rabarbergaarden får du autentisk og 
fokuseret mad. Uden så meget pjat. Råva-
rerne er fra gården, der er økologisk, fordi 

det er vigtigt. Håndværket og kvaliteten 
er pejlemærker for ægteparret Thomas 
og Louise Køster, der gør sig umage i alt, 
hvad de gør og ikke går på kompromis. 

Menuen har rod i mulden på gården og 
afhænger af sæsonen og naturen i den 
umiddelbare nærhed. Vinene er nøje ud-
valgte. Natur, biodynamisk og økologisk 
fra de mest dedikerede bønder og vinma-
gere. 
Når du spiser i restauranten, kigger du 
direkte ud på råvarerne. Grøntsagerne 
i bedene, bærrene på buskene og kornet 
og dyrene på marken. Alle de råvarer, der 
ikke kommer på tallerkenen, kommer 
på glas og flasker, som du kan købe med 
hjem fra gårdens købmand. 

Tallerknerne du spiser af, er helt særlig 
designet og produceret til Rabarbergaar-
den. I samarbejde med de bedste danske 
keramikere, er de designet med det mål 
for øje, at give dig som gæst den allerfi-
nest helhedsoplevelse. Også når det gæl-
der tallerkner og bestik. 

Grise, lam, og høns på marken indgår i 
gårdens fødekæde, der lever så tæt på det 
naturlige, som det mulige tillader.  
Rabarbergaarden afholder også kurser i 
alt fra mad og råvarer til bæredygtighed 
og selvforsyning. Du kan reservere hele 
gården til dit firmas kursusdag eller din 
egen begivenhed. 

Gården ligger i det nordsjællandske spi-
sekammer, lige ved kanten til Kattegat 
og Tisvildeleje. Der arbejdes efter ”no wa-
ste”-principperne, og alt bliver genbrugt. 
Der er med andre ord omtanke bag alt, 
hvad de gør, og dyb respekt for den helhed 
gården indgår i. 

Glæd dig til et besøg hos  
Thomas & Louise Køster på:
www.rabarbergaarden.dk  
Holløse Gade 2

Fotograf: Camilla Jørvad Knudsen

Flere og flere vælger at putte økolo-
giske madvarer i indkøbskurven. Vi 
spiser mindre kød og mere grønt, og 
tænker over, hvad vi smider ud. Vi 
har fokus på, at dyrene skal behand-
les godt, mens de lever, og der kommer 
hele tiden nye restauranter, cafeer og 
vinbarer til, som prioriterer økologiske 
og biodynamiske lækkerier på deres 
menukort.  

Det er godt for både os og miljøet. De 
sprøjtegifte, landmændene bruger på 
markerne for at slå insekter ihjel, er 

ikke nødvendigvis godt for vores sund-
hed. Vidste du for eksempel, at der er 
fundet rester efter sprøjtegifte i nog-
le af de fødevarer, vi spiser allermest: 
Agurker, æbler, vindruer, pærer, salat, 
jordbær, kartofter, tomater, hvedemel 
og rødvin?

Køber du økologi, slipper du for den 
sprøjtegift, du kan optage gennem ma-
den.  

Kilde: Fødevarestyrelsen pesticide-
rapport 2015

Gemt bag de massive jernlåger ved Blågårds 
Kirken ligger en ganske særlig vinbutik. Her 
i det gamle kapel dyrker brødrene Regin og 
Simon deres passion for vin. Temperaturen 
er perfekt til opbevaring af vin, og i det ru-
stikke og hyggelige kapel får du et lækkert 
udvalg af kun 100% bæredygtige vine. Alle 
produceret efter økologiske eller biodynami-
ske dyrkningsmetoder.

Langt de fleste vine er certificeret enten bio-
dynamisk eller økologisk, og alle vinmager-
ne går meget højt op i en bæredygtig produk-
tion, som belaster det omkringliggende miljø 
så lidt som muligt. Ingen sprøjtemidler eller 

skadelige kemikalier – og det kan smages. 
Selv om missionen er klar, er der ingen præ-
diken, kun lutter glæde over vin, der folder 
sig ud og smager himmelsk. Brødrene har et 
dybt kendskab til samtlige vine, og besøger 
så ofte som muligt alle deres vinbønder, som 
de har udviklet et tæt og personligt forhold 
til. Der er derfor masser af hjælp at hente i 
kapellet, når du skal finde den perfekte vin.  

Hold øje med Vinkapellet på Facebook 
og Instagram og kig forbi Blågårds 
Plads 6A- www.vinkapellet.dk for at få 
en unik smagsoplevelse.

Øko- og biovine 
i det gamle kapelDit valg 

gør en 
forskel

Rabarbergaarden  
- en autentisk oplevelse i særklasse



HVIS EN FISK SELV KUNNE VÆLGE

C E R T I F I C E R E D E
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RIS

… ville den have det godt. Men da ikke alle fisk kan vælge selv, 
har vi taget ansvaret for vores.

Derfor køber vi udelukkende fisk og skaldyr, der er  
certificerede af MSC, ASC eller GLOBALG.A.P. Det betyder bl.a.,  
at laksen er penicillin-, hormon-, gmo- og parasitfri, tunen 
er fanget bæredygtigt og er ikke tilsat farvestoffer eller 
anden kemi. Og alle fisk og skaldyr er fanget eller opdrættet 
med respekt for havbunden og det marine miljø. Vi 
samarbejder med WWF Verdensnaturfonden, der hjælper os 
med hele tiden at sikre produktkæden og at stille strenge 
krav til leverandører og producenter.

ANSVARLIGHED
Ligesom vi bekymrer os om vores fisk, holder vi også af 
dyr på land. Derfor er al vores kød fra friland, så både ko 
og kylling har haft et godt liv, når de møder vores fisk i 
køkkenet.

Her møder de også økologiske ris, der er tørdyrket i 
Norditalien af vores risbonde Giuseppe. Tørdyrkning 
medfører ikke lige så meget CO2-udvikling som 
våddyrkning. Og fragten af risene fra Italien til Danmark 
udleder langt mindre CO2, end hvis vi fragtede ris hjem 
fra Østen eller Californien. Hos Giuseppe risikerer vi  
heller ikke, at risene vandes med spildevand. Han vander 
nemlig hovedsageligt med smeltevand fra de italienske 
alper, som rismarkerne ligger for foden af.

KÆRLIGHED OG KILDEVAND  
Man kan sige, at vi laver sushi med kærlighed og kilde-
vand. Og at det ikke er sværere at vælge rigtigt, end det 
er at vælge forkert. Det er bare at tage ansvar og ville 
det.

Det gør vi hver dag – og det har vi og vores fisk det 
rigtig godt med.

Sushi lavet med  kærlighed og kildevand

Køb eller find forhandler påKøb eller find forhandler på

www.skovenskaffe.dk

De små farverige rawtreats er håndla-
vede, og fremstillet af en klippefast tro 
på, at gode, økologiske råvarer er kimen 
til bedre trivsel. De lækre rawkugler 
består af store medjool dadler, fi gner, 
råkakao, nødder og gode olier, og inde-
holder superfood som Nordisk Havtorn, 
Matcha (Grøn te) Kokos, Chufa, Hi-
biscus, Ingefær & Chili. Alle treats er 
100% økologiske, og fremstillet ud fra 
Rawfood principperne, hvilket betyder 
at alle råvarer er uforarbejdede. 

Rawfactory Organic er en lille virksom-
hed drevet af ildsjælen Mette Ingrisch 
og partneren Kanar. Ambitionen er at 
gøre det enkle til en ultimativ luksus, 
hvilket betyder, at der bliver gjort eks-
tra meget for kvaliteten, og at råva-
rerne vælges med omhu. For Mette og 
Kanar er smagsoplevelsen lige så vigtig 
som økologi og kvalitet. 

Smag selv, og begynd her på 
webshoppen: www.rawfactory.info 

Økologisk 
velsmag 

”Superfood har et højt 
indhold af vitaminer, 
mineraler og antioxidan-
ter. Vi tror på, at kosten 
er en vigtig kilde til at 
opnå bedre trivsel for 
både børn og voksne” 

Mette Ingrisch, stifter Rawfactory Hønsene går frit under frugttræerne, og 
køerne lever kun af græs og har et godt 
liv. På Stengården i Bregnerød dyrker de 
over 100 forskellige grøntsager – alt er 
økologisk og profyldt med kærlighed til 
smagen af de gode råvarer.  

Gården har sin egen butik – (Danmarks 
største økologiske gårdbutik), en hyg-
gelig café og et fi nt lokale, der både kan 
bruges til møder og fester for op til 40 
personer. Udover gårdens egne produk-
ter fi nder du gode madvarer fra hele ver-
den, og i Stengårdens Økologiske Café 
kan du få brunch og frokost eller lækker 

hjemmebagt kage. Alle retter er skabt 
fra bunden af at det gode, gården har at 
byde på.  

Oplev Stengården, 
Høveltevej 40, 3460 Birkerød, 
stengaardenoko.dk

Økologi og det 
gode 
dyreliv  

Hvem ville ikke blive glad for en god 
pølse? Det bringer smilet frem i alle og 
hvis du får den fra DØP er den oven 
i købet økologisk, sundere og ligger 
bedre i maven. DØP er gennemført 
bæredygtig. Alle råvarer er 100% øko-
logiske, al emballage er bionedbryde-
ligt eller produceret af genbrugsmate-
riale.

Claus Christensen er idémanden bag 
DØP og startede projektet under stu-
dierne på SUHRS seminarium. Visio-
nen var at skabe et fastfoodkoncept, 
hvor man kunne få et lødigt måltid, 

som giver god energi til resten af 
dagen. I dag udvikler Claus sine op-
skrifter i samarbejde med Hanegal og 
selvfølgelig kan du stadig få en hotdog 
med det hele – og nu også én uden 
kød. Succesen er stor og DØP har i alt 
4 pølsevogne, som kører rundt til store 
fi rmaevents og festivaler landet over. 

Mød DØP - Den Økologiske 
Pølsemand ved Rundetårn på 
Købmagergade eller Helligånds-
kirken på Strøget i København. 
Eller her: www.døp.dk / 
www.facebook.com/doep.dk

Dagens 
højdepunkt  

Tirsdag den 29. maj kl. 18.00 – 22.30

Kom med til en utraditionel vinsmag-
ning af 10 bio-, øko- og naturvine præ-
senteret af 5 af GoGreen netværkets 
passionerede vin-elskere:  BOB-Bio-
Mio Organic Bistro, Backe Vin, Vin-
kapellet, MuldKBH og Terroiristen

Oven i det hele skal du være med til 
at kåre aftenens bedste vin- efter din 

smag -  med mulighed for at vinde et 
par fl asker god vin. WineBattle no 
1 hos BOB-BioMio Organic Bistro, 
Halmtorvet 19, pris inkl. lækkerier 
fra køkkenet: 275,- pr. person. 

Tilmeld dig på: 
www.gogreendanmark.dk eller 
info@gogreendanmark.dk    

Kom til GoGreens 
Wine Battle no. 1  
Tirsdag den 29. maj kl. 18.00 – 22.30

Kom til GoGreens 
  



LetsGo har 160 biler på reserverede p-pladser i København.
Få nem adgang til bilerne med privat- eller erhvervsmedlemskab 
af LetsGo.
 

www.letsgo.dk
Non-profit delebiler siden 2004.

LETSGO DELEBILER

Zoneterapi er velkendt, men vidste 
du, at det også kan afhjælpe gener 
hos dyr? Hydroterapeut Lisa Schøn-
nemann fra hundesvømmehallen 
Dogswim.dk, og hendes passion for 
at give bedre livsbetingelser for vores 
firbenede venner, er vokset i takt med 
de resultater, der er opnået i svømme-
bassinet. 

Dogswim.dk er klorfrit, og din hund 
bliver skånsomt svømmetrænet un-
der professionel vejledning. Her er 
der tid til den enkelte hund/ejer, der 
altid har både ”omklædning” og bas-
sin for sig selv. Det var naturligt for 
Lisa at gribe den nye mulighed for at 
uddanne sig til zoneterapeut/reflexo-
log til hunde (og katte). Hun bruger 

de samme teknikker på dyr, som vi 
selv har så meget glæde af.  

Dyr har også zoner på poter med for-
bindelse til organer, kirtler og øvrige 
kropsdele. Den blide behandlingsform 
kan afhjælpe ubalancer, kontroltab, 
stress, gøen og mange andre gener. 
Zoneterapi erstatter ikke dyrlæge-
besøget ved sygdom, men teknikken 
kan ofte begrænse f.eks. medicinind-
tag, på samme måde som svømning 
gør det for hunde med gigt. 

Besøg dogswim.dk eller deres Fa-
cebookside og bestil tid til zonete-
rapi eller en svømmeprøvetime, og 
oplev hvordan de to terapiformer 
kan gøre en forskel for din hund.

Danmark er en cykelnation. Tæt på 80% af 
danskerne vælger cyklen frem for andre trans-
portmidler minimum et par gange om måne-
den, og 30% af alle danskere cykler dagligt. Til 
sammenligning cykler kun 18% af tyskerne 
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over rigtig mange ting, du kan gøre. Det 
er tæt på umuligt at være 100 % bære-
dygtig, men alt tæller. Når du cykler, kø-
rer el-bil, deler biler eller tøj, og køber 
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”Selvom jeg har boet  
i København hele mit voksne liv,  

har GoGreens bykort lært mig meget  
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så grundigt overblik over de grønne  

initiativer og bæredygtige butikker rundt  
omkring. Det giver en ny og grønnere  

dimension til den by, jeg bor i”
Sanna Svensson

”
GoGreen Danmarks oplevelseskort udarbejdes i samarbejde med 
kommuner og organisationer. Seneste udgivelse er et cykel- og 
oplevelseskort over Nivå. Et kort over 101 madoplevelser i Smag på 
Nordsjælland er også på vej. 

Zoneterapi er også  
godt for din hund
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andelshaver får medbestemmelse og kan 
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samme services som i en almindelig bank.
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del af pengeinstituttet, og med det følger 
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fællesskab og klima, og her deler du bank 
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hos Fælleskassens grønne og sociale pulje, 
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ner til projekter, der kommer mennesker 
og miljø til gode. Donationerne er på mel-
lem 10.000 og 50.000 kroner. 

Læs mere på www.faellespuljen.dk, og 
se hvilke projekter Fælleskassen har 
støttet gennem tiden.

Her handler overskud  
om mere end penge 



 

GRØNT HVERDAGSLIV
 10 skridt - så er du igang

  1 Glæd dig over alt det, du allerede har, og giv det væk, du
 ikke længere bruger. Eller sælg det. Tøj, møbler, legetøj og
 alt der imellem. Levetiden på materialer er meget lang,  
 og når vi smider ud, kasserer vi dyrebare ressourcer, der  
 kan blive til nye, gode produkter.   
  
  2  Kig i skabet og find dit gamle yndlingstøj frem. 
 Måske kan det syes om? Måske skal snittet ændres   
 lidt? Eller kan det blive til nye flotte puder? Vi smider  
 årligt 90.000 ton tøj ud, som har 80%  af levetiden tilbage. 

  3  Plantebaseret mad er klimavenligt, så når du erstatter  
 noget af kødet – eller det hele - med mere grønt, nød- 
 der og linser, gør du noget godt for både dig selv og miljøet.

  4  Dyrk det lokale, og spar transporten. Køb lokalprodu-
 cerede råvarer, og brug dit nærområde, når du skal have  
 gode oplevelser -både til hverdag og i ferien. 

  5  Kig efter økologi-mærket, når du vælger at spise kød, så 
 får du mad fra dyr, der har fået usprøjtet foder og gode  
 betingelser, mens de levede.  

  6 Gå efter miljømærkede produkter og services. Kig ef-
 ter Det Økologiske Spisemærke, det røde Ø og det grønne
 europiske økologi-mærke. Demeter (biodynamisk),   
 Svanemærket, GOTS-certificering (økologisk bomuld),  
 Recycle-markeringer og Grøn Salon. 

  7  Tænk over om du kan bruge mindre emballage, sølvpapir,
  fryseposer og husholdningsfilm – og prøv at genbruge al
 det plastik, du kan. Der udledes hvert år omkring 8 mil.  
 ton plast i verdenshavene, og det tager naturen op til 1000
  år at nedbryde det. Du kan også bruge glas, rustfrit stål,  
 stofklæder, genbrugelig Bee’s Wrap og produkter i bio- 
 plast i stedet for.

  8  Kan du bruge mindre strøm? Eller omlægge til grøn ener-
 gi? Grønne løsninger kan spare op til 75% af energien i dit
 hus, og der er derfor også penge at spare, når du renoverer
  eller bygger nyt med miljøet i tankerne. 

  9  Tænk i delebil og cykel og leg med tanken om, at din  
 næste bil skal drives frem på strøm. 

10  Støt socialt ansvarlige virksomheder og  gå på opdagelse
  hos virksomheder og organisationer, der tænker menne-
 sker med sociale behov ind i forretningen -eller giver over-
 skuddet til sociale formål.

GoGreen Danmark vil gøre bæredygtige valg til en naturlig del af hverdagen. 
Her får du lidt idéer til, hvor du kan sætte ind og gøre en forskel allerede i dag. 
På www.gogreendanmark.dk får du overblik over alle de virksomheder, der kan 
hjælpe dig på vej. Og husk, at også små skridt tæller.

Det skal være nemt at handle bæredygtigt

GoGreen Danmark er et netværk af virksomheder, der forener forretning med social ansvarlighed, klima og miljø. Vi brænder for at 
skabe bedre vilkår for vores planet, og arbejder aktivt på at fremme bæredygtigt forbrug i alle aspekter af hverdagen. I netværket 
møder du derfor alt fra økologiske caféer og grønne hoteller til delebilsordninger, genbrugsbutikker, skrædderier m.m.. GoGreen star-
tede i Aarhus, og drives i dag fra København, hvor kommunerne Helsingør, Frederiksberg og Fredensborg også er en del af fælleska-
bet. Ambitionen er at blive landsdækkende, så du nemt kan handle bæredygtigt, uanset hvor du er i landet,

Følg vores arbejde på Facebook og Instagram, og download vores nye app i Google play og App store.

Bliv inspireret og mød alle vores medlemmer på www.gogreendanmark.dk
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