
Summering av Klädbytet den 14 september 2019 
 

 
 
350 PLAGG BYTTE ÄGARE I HELGEN! 
Ni var så många som kom att det blev kö i dörren! Och vilken rusch det blev med en gång! 
Trevlig stämning, bra musik och nästan 600 plagg att välja på! 🥳🥳🥳 
 
Och vi gör ju det här av en anledning. Maria Lagerman berättade för oss 
i sitt föredrag om hållbart mode att vi köper i snitt ca 50 PLAGG PER 
ÅR och att en tredjedel av alla dessa plagg ALDRIG används! Det såg 
vi på de plagg vi fick in, några hade t.o.m. prislappen kvar.. och jag 
lämnade själv in en klänning som jag faktiskt aldrig använt, den var för 
liten redan vid inköpet.🙈 Maria berättade också att vi i snitt använder 
ett plagg 7 gånger innan vi kasserar/återvinner. 😱Och att allt detta så 
klart är helt ohållbart, då klädindustrin orsakar stor skada på klimatet. 
 
Ja, så där kan vi ju inte ha det. MEN - Nu har vi ju tagit ett viktigt steg 
mot ett mer hållbart shoppingliv! Vi har haft kul, vi har gjort det 
tillsammans, och vi har förhoppningsvis mättat shoppingbehovet 
något. OCH vi har alla hjälpt till att göra det mer socialt accepterat att 
byta kläder! Du som vill hjälpa till att trycka på - gör ett inlägg in ditt 
favvo-sociala-medie, visa ditt bästa fynd, och berätta att du bytt kläder i helgen!  

 

 
 
Och så är det ju också så här att ingenting av det här hade varit möjligt utan alla som hjälpt till! 
Så TACK till: 
	
💚Lola på Lovekitchen och Maria på Täby Park för att ni trodde på vår idé och lät oss vara med 
och låna lokaler! 



💚DJ Alfi och Christian för att ni skapade världens 
trevligaste häng med er musik! Vill ni ha två sköna DJ:s till 
er fest så hör av er till dessa killar på 
savedbythetune@gmail.com! 
💚Maria Lagerman för att du kom och förklarade hur bra 
det faktiskt är för miljön att byta kläder och peppade oss till 
hållbart mode! Maria finns på marialagerman.com 
💚Till Westmans Uthyrningsservice som sponsrade oss 
med klädställningar! Tänk att det skulle bli för lite galgar, 
det trodde vi aldrig.. 
💚Thintin på Re:unik, som peppat oss massor och hjälpt till med allt ifrån möblering till att ta emot 
alla kläder efteråt 
Och sist men inte minst till alla underbara människor som hjälpte till under dagen! Ingen nämnd 
och ingen glömd…. och till DIG som kom och kanske bytte kläder för första gången! Heja 
dig!!👏👏👏 
 
Och här är några som var där i helgen:  
Hej, Tina och Sandra! Vad kul att ni kom på klädbytet i helgen! Hur 
tyckte ni att det var ?  
TINA: Tycker det var ett otroligt fint initiativ av er att anordna detta! 
Kul att se hur många som kom och lämnade inte kläder för byte! 
 
Har ni varit på klädbyten tidigare?  
BÅDA: Nej, det är första gången för oss båda! 
Gjorde ni några fynd ?  
SANDRA : Jag hittade en jacka som jag är jätteglad för! Och en 
tröja, perfekt till hösten! 
TINA: Jag hittade också en jacka, och en tröja som jag bara 
ÄLSKAR! 
 
Har ni börjat konsumera kläder på ett annat sätt än tidigare? Om ja, vad är anledningen? 
SANDRA: Jag tycker om att köpa kläder begagnat och framförallt sälja begagnat och skänka, 
känns bra att mina kläder som inte passar längre eller inte används kommer till glädje för någon 
annan + att det känns bra att inte köpa nytt varje gång. 
TINA: Har mer och mer börjat köpa second hand, både till mig och till barnen. Roligt att kläder 
kan få nytt liv istället för att användas få gånger och sedan slängas. 
 
Finns det något som ni tycker vi kan göra bättre till nästa gång? 
BÅDA: Mer plats och fler galgar! TINA: Tänker även att antal plagg att lämna in inte behöver vara 
begränsat men att det ändå finns en begränsning i antal ”biljetter”. Hörde från en del och även en 
tanke från mig att en inte förväntar sig komma ut med lika många plagg som en lämnade in. 
 
Nöjda organisatörer: 

 


