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Rena Västmanland

Några tankar om namnet Rena
Västmanland:

• Ett rent Västmanland i en ren
värld.

• Vi vill rena Västmanland från
miljögifter.

• Vi vill kunna säga – Välkommen
till vårt Rena Västmanland.

• Ren Natur & Rena samveten i
Västmanland.

Mer information om Rena Väst-
manland och den nya webbplat-
sen om vardagskemikalier får
du genom projektledaren Roine
Andersson. 

Du når honom på:
tel 0220-395 98 eller e-post
roine@fa21.se

www.fa21.se

• Aktuell information om
Förbundet Agenda 21 och våra
medlemsorganisationer.

• Närmare 300 artiklar ur
Gröna Draken.

• Senaste nytt om Agenda 21
och hållbar utveckling.

Förbundet Agenda 21

Förbundet Agenda 21
i Västmanland
Box 71, 735 22 Surahammar

• tel 0220-395 98

• fax 0220-310 20

• e-post kansliet@fa21.se

Förbundet har drygt 80 medlems-
organisationer bland företag,
myndigheter och enskilda orga-
nisationer. Välkommen att bli
medlem du också!

Nyhetsbrev från Förbundet Agenda 21

Kemikalier är en del av vår var-
dag. De finns i material och
produkter omkring oss, i hygien-
artiklar, mat, kläder och i andra
varor vi köper och säljer.

– Många kemikalier är bra,
säger Roine Andersson, projekt-
ledare för Rena Västmanland.
Men alltför många är skadliga
för miljön och hälsan. De är
därför perfekta att ta som ut-
gångspunkt för samtal om hur
vi egentligen vill leva.

Roine Andersson betonar att
det inte finns några absoluta
sanningar. Inom kemikalieom-
rådet kommer ständigt nya
ämnen och ny forskning.Tanken
med hemsidan är att den ska
uppdateras och hållas levande
så att den är aktuell och kan
användas i vardagen av många.
Inte minst av skolor.

– Den röda tråden är att göra
begreppet hållbar utveckling
konkret och gripbart.

Alla kemikalier är inte skadliga
Marknadsföring. För att den
nya hemsidan om vardagske-
mikalier ska nå ut brett till sko-
lor, arbetsplatser och privatper-
soner är det viktigt att många
hjälps åt att sprida information
om webbplatsen.

På www.fa21.se kan du
ladda hem en banner som du
kan lägga på din egen organi-
sations hemsida med länk till
kemikaliewebben. Beställ även
ett visitkort på tel 0220-395 98.

Sprid hemsidan

L Ä S M E R P Å F Ö R B U N D E T A G E N D A 21:S H E M S I D A ,  W W W.FA 21.S E

En västmanländsk webbplats om kemikalier
RENA VÄSTMANLAND – Agenda 21-förbundets kampanj om kemikalier

En kunskapsbank om kemikalier
Kemikalier är en del av vår
gemensamma vardag. De 
finns i alla material och 
produkter omkring dig; i dina 
hygienartiklar, i din mat, i dina 
kläder, i alla varor du köper 
och säljer.

Många kemikalier är bra och 
användbara. Men alltför många
är skadliga för miljö och hälsa.

På den här hemsidan har
kampanjen Rena Västmanland
samlat information och goda råd.
Här får du inspiration och ett
verktyg för reflektioner, samtal och handlingar.

Du spelar en nyckelroll i arbetet med att bli av med oönskade
kemikalier, liksom i vårt uppdrag att göra utvecklingen hållbar.

Gröna Draken hjälper dig att hitta rätt i kemikaliedjungeln.
Under rubriken Kunskapsbanken hittar du en västmanländsk

kunskapsbank i form av en samling nyckelord som har kopplingar till
kemikalier.

Klickar du på Testet kan du testa dina hållbara vanor och lära dig mer
om hur du ska undvika giftiga kemikalier.

Har du funderingar med anknytning till kemikalier? Du är välkommen
att fråga Draken.

Kanske hamnar dina frågor med svar på hemsidan.

Fråga Draken

Kunskapsbanken

Har du en fundering
med koppling till

kemikalier?
> Fråga här

Vad är kemikalier?
En giftfri miljö
Var lämnas avfall?
Varumärkningar
Om Kunskapsbanken
Om Rena Västmanland
Frågor och svar
Kampanjmaterial
Länkar
Kontakt

Kemi startsida
FA21 startsida

Om kemikalier
i din vardag

> Läs mer

Testet

Vilka kemikalier
använder du?

Har du hållbara 
vanor?

> Testa dig

Kalendarium

Nu är den klar, Västman-
lands nya hemsida om var-
dagskemikalier. Välkommen
in på ett besök. Adressen är
www.fa21.se.

Den nya hemsidan om var-
dagskemikalier har tagits
fram inom ramen för Agenda
21-förbundets kampanj Rena
Västmanland. 

I kampanjen samarbetar
Länsstyrelsen, kommunerna
och andra medlemsorganisa-
tioner inom förbundet för att
sprida information om hur vi
kan undvika de kemikalier
som är farliga för miljön och
hälsan.

Fråga Gröna Draken
Har du några frågor med
koppling till kemikalier? Våra
experter svarar gärna på dem. 

Skicka din fråga till: 
Gröna Draken, Box 71, 
735 22 Surahammar eller 
mejla till: kemi@fa21.se

Förbundet Agenda 21:s
webbplats om kemikalier
hittar du på:

www.fa21.se

Kunskapsbanken
Här hittar du information, tips och inspiration om kemikalier
som finns i din vardag. Kunskapsbanken består av en sam-
ling nyckelord som är samlade i ett klickbart register.

Kemikalietestet
Klickar du på Testet kan du testa hur hållbara dina vanor är
och lära dig mer om hur du ska undvika giftiga kemikalier.
En glad eller ledsen gubbe ger en vink om hur du ligger till.

Frågor och svar
Har du frågor med koppling till kemikalier kan du ställa dem
direkt på webben. Kanske hamnar dina frågor med svar på
hemsidan. På hemsidan kan du även läsa andras frågor.


