DU TRENGER:

En stor eller liten gjeng. At alle tar med
seg noe de vil bytte bort. Post-it lapper
eller lignende. Et sted å ha festen.

ÅRSTID: Alle
HVA: Inviter venner, lokallaget eller naboer og
ha en byttefest. På byttefesten kan dere bytte
klær, sports-utstyr, leker, spill. Alt som ikke er
ødelagt kan byttes.

HVORFOR: Fordi det er gøy og er en miljøvennlig måte å få nye ting på. Vi kjøper og
kaster mer og mer for hvert år som går, og
ofte kaster vi ting som helt fint kan brukes.

FORBRUK

ARRANGER BYTTEFEST!
SLIK GJØR DU:
Inviter folk til byttefesten i god tid.
Innlevering og utstilling: Alle tar med seg
en eller flere ting de ønsker å bytte bort. Det er
viktig at tingene er fine og ikke ødelagt. For hver
ting man har med seg til byttefesten får man en
post-it lapp med navnet sitt på. Så legger man
alle tingene utover slik at alle kan se dem. Er
det en stor byttefest kan man ha ulike ting ulike
steder. Klær et sted, leker et sted, sports-utstyr
et sted osv.
Lappeklistring: Så går alle rundt og klistrer
lappene sine på tingene de ønsker seg. Det er
lov til å klistre lappen sin på ting som allerede
har en lapp.
Fordeling og loddtrekking: Etter en stund
er lappeklistringen over. Dette tidspunktet kan
bestemmes på forhånd. Tingene med én lapp
går til de som har ønsket seg dem. Er det flere
lapper på en ting blir det loddtrekking.
Til slutt kan man kose seg med litt økologisk
snacks og se på de fine nye tingene man har fått.
ELLERS: I 2013 kastet nordmenn 441 kg per
innbygger. Dette er 11 kg mer enn i 2012. I dag
kaster vi dobbelt så mye som for 20 år siden. Vi
må prøve å kaste mindre, og da kan vi bytte mer,
og slutte å bruke og kaste. Les mer www.loop.no
TIPS: Hold byttefest-bursdag! Inviter alle til å ta
med seg en leke de vil bytte bort. Da vil alle få
oppleve å få en gave, og så er det miljøvennlig
og koster ingenting.

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
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