
KL IM ATvardag

Ätbart att göra och ge bort
• Min mor (80 år) ska få hembakat bröd 

och färdiga energisnåla middagar som julklapp
• Jag ska baka min svärsons favoritkakor, lägga dem 

i en fin burk + ge honom det hemliga receptet
• Hemmagjort godis, t ex Mozartkulor eller kanderade mandlar
• Saft, sylt, chutneys eller marmelader på frukt från trädgården
• Hemmagjord julsnaps eller egen glögg
• Sillinläggningar
• Inkokta gröna tomater som inte hann mogna

Saker att göra och ge bort
• Hemgjorda ljus av ljusrester
• Dörrmatta av björkkvistar
• Porträtt av familjen i akvarellmålning. En målarteknik 

som inte kräver konstnärliga egenskaper på jättehög nivå. 
• Pannåer i olika storlek som barnen målar och ger bort
• En bok/pärm med goda, väl beprövade recept
• Fotografier, kollage, almanacka med egna fotografier
• Enkla pussel av barnens målningar klistrade på en träskiva
• En sång
• Hängen och gubbar av cernitlera
• Enfärgade t-shirtar kan man dekorera med t ex applikationer 

av resttyger, fina band eller målade bilder
• Virkade eller stickade mobilfodral
• Stickad mössa, halsduk, raggsockor eller vantar
• Sticka en ull-tröja till min man (Det har han faktiskt önskat sig!)
• Sticka/sy dock-kläder till mitt barnbarn
• Barnen har tovat olika saker i ull (7-åringen har 

t ex gjort en hamburgare, 10-åringen ett armband)
• En kruka med planterade frön, t ex basilika eller persilja

Ge bort en upplevelse, 
gärna tillsammans med givaren
• Besök på restaurang, bio, utställning eller museum
• Middag hemma hos mig ;)
• Utflykt till ett bestämt ställe dit jag tar med fikakorg/picnic.
• Mina söner, svärdöttrar, sambo, 8 syskonbarn och syskon 

ska i år få en ”upplevelse”: jag har bokat 4 banor på 
bowlinghallen en lördag kväll, sen bjuder jag på hembakat
bröd med julrester som pålägg. 

• Till sambon blir det en hemlig upplevelse med 
Naturskyddsföreningen i vår Ge bort dina – eller andras tjänster

• Passa barn • Ta med på en utflykt
• Sköta trädgård • Sömnad av gardiner
• Putsa fönster • Ändring av ett vintageplagg
• Cykelupprustning • Frukost på sängen
• Måla om • En stunds massage
• Klippning eller färgning • Klackning/sulning av skor/stövlar

hos ekofrisör hos stans bästa skomakare

Tre smarta övrigt-tips
• Ett klädbyte med mig
• Lästa böcker som fortfarande ser fina ut kan bli en bra gåva
• Använd fina tygrester och sidenband att slå in klapparna 

med. Alternativt en tygpåse man själv har sytt och som 
kan användas vid inköp efter jul.

Bra saker att köpa
• Mina barn får en del av hemförsäkringen betald
• Ett JoJo-kort laddat med 400:– till min son
• Ljusslinga för utomhusbruk med LED-lampor 

till svärföräldrarna + hjälp att montera den
• En shoppingbag från t ex ABOB
• Köpa träd i ett trädplanteringsprojekt, det betyder 

ju något för miljön och koldioxiden på jorden.
• Ett begagnat fynd
• Saker för äventyr och upptäckter i naturen t ex lupp, 

håv, kåsa, sittunderlag, stormkök, sovsäck, naturbok
• En klimatbok, prenumeration på Spotify eller på en tidning 

t ex Camino, Effekt, Kloka Hem eller Good News magazine
• En snygg vattenflaska
• Pussel, sällskapsspel, kortlek
• Cykelsaker! cykel, pump, cykeldator, reparationskit
• En kompost
• En korg med ekologiska läckerheter
• Vattensparare till kran och dusch, lågenergi-/LED-lampa, 

grenkontakt med strömbrytare, vattenkokare, termometer

God jul!

Julklappstips

Tips! Om du ger bort ett presentkort på en egen tjänst: 
skriv datum som det senast måste utnyttjas – så att det verkligen blir av!

deltagarna VardagJulklappstipsen kommer från deltagarna i projektet KlimatVardag, som drevs av 
Hållbar Utveckling Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne under 2010. 
Tipsen är lika aktuella denna jul!


