
 

Mötestillfällen: Minst 3, gruppen kan sedan välja att fortsätta träffas. 

Antal deltagare: Minst tre deltagare och gärna inte fler än 8 för att ni alla skall hinna prata och dela 
med er under era träffar.  

Längd: Beror på antalet deltagare men vi rekommenderar att ni ses ca 2,5h varje gång med liten paus.  

Mötesplats: Valfritt digitalt forum, är ni en grupp som redan känner varandra och har tillgång till ett 
verktyg som passar er, använd det! Det kan tex vara Microsoft Teams, Google Hangout, Zoom eller 
Messenger. Vill ni använda Zoom så får ni tillgång till det via Sensus.   

Material: Klädesplagg eller utrustning att laga eller göra om,”remake” (något görs till något annat). 
Nål och tråd eller verktyg just du behöver till ditt projekt. Om det uppkommer behov av att köpa in 
reservdelar så som dragkedjor, vattentät tejp eller lagnings kit så kan ni göra det i samråd med er 
kontakt på Sensus. 

Hur går jag tillväga om jag vill starta eller vara med i en cirkel?  

Anmäl ditt eller ert intresse till Sensus via hemsidan: https://www.sensus.se/dela/starta-en-
hallbarhetsstuga/ Du kan antingen anmäla dig själv så ser vi om det finns andra som vill starta en 
grupp tillsammans med dig. Eller så anmäler du en befintlig grupp. Det kan tillexempel vara din 
scoutpatrull, konfirmationsgrupp eller kompisgäng.  

Kolla gärna in vår Instagram för inspiration: @hallbarhetsstuga.  

Lycka till!  

https://www.sensus.se/dela/starta-en-hallbarhetsstuga/
https://www.sensus.se/dela/starta-en-hallbarhetsstuga/


 

Förberedelser: Garderobsrensning. Titta igenom garderoben eller vinden. Har du utrustning, saker 
eller klädesplagg som behöver lagas eller som du inte använder och kan göra om till något annat 
(remake)? Plocka fram det inför första träffen. Det kan även finnas möjlighet att ta del av returer och 
trasiga kläder från friluftsföretaget Outnorth. Prata med er kontakt på Sensus om detta är intressant.  

Träff 1:  

Visa era plagg/saker och den upplevda problematiken med plagget eller det ni önskar göra med det. De 
andra deltagarna får därefter komma med idéer och tips. Alla deltagare gör detsamma. Tillsammans 
kan ni även söka information eller tips på internet för att hitta lösningar på utmaningar. Skriv ner 
vilket material eller verktyg du behöver tills nästa gång ni ses. Fotografera ditt projekt så att du kan se 
skillnaden efter att du är färdig. Börja gärna arbeta med era projekt om ni hinner. Sammanfatta vad ni 
alla skall göra till nästa gång och mötet avslutas med en utcheckningsrunda (se nedan).  

Träff 2:  

Börja mötet med en incheckning och därefter gå varvet runt och berätta hur ni ligger till med era 
projekt och om ni behöver tips eller råd från de andra deltagarna. Är du färdig med ditt projekt, ha 
gärna med dig ett nytt för att få tips och hjälp. Arbeta tillsammans. Mötet avslutas med en 
utcheckningsrunda.  

Träff 3:  

Deltagarna visar de uppnådda resultatet/en och berättar vad de har dragit för lärdom av projektet (sitt 
eget och andras). Vill ni fortsätta träffas? Fotografera era avslutade projekt och sammanställ materialet 
i dokumentationsmallen och skicka till Sensus. Mötet avslutas med en utcheckningsrunda. 

 

Incheckning: Börja gärna varje träff med en incheckning, gå varvet runt och låt alla svara på en fråga, 
exempel på frågor ni kan ställa:  

� Var befinner du dig just nu?  
� Vad är din favoritmat?  
� Varför är du med i en Hållbarhetsstuga?  

Utcheckning: Avsluta varje träff på liknande sätt, med en utcheckning: 

� Vad tar du med dig från dagens träff? 
� Vad vill du göra till nästa gång?  
� Något som du vill lära dig mer om i det här projektet eller kring Hållbarhet?  

Samtalsfrågor: Samtala gärna kring några av frågorna nedan medan ni arbetar:  

� Hur ser du på konsumtion och hållbarhet? Hur kan vi konsumera mer hållbart?  
� Vad är det viktigaste med att vårda och ta hand om sina saker, finns det några utmaningar med 

det?  
� Vad skulle du vilja lära dig mer om? (Skicka gärna in detta till Sensus så kan vi se om vi kan 

erbjuda något tillfälle att få fördjupa sig mer i en specifik fundering).  
� Hur kan ni bidra till att er familj/förening/kompisgrupp blir mer hållbara? Vad krävs?  


