Kostymör och kostymassistent
I din yrkesroll kan du arbeta utifrån denna checklista. Oavsett vilken avdelning du arbetar på är det viktigt att du uppmuntrar miljöarbetet
som är ett kollektivt arbete. Du bidrar på ett bra sätt genom att läsa produktionsbolagets miljöpolicy, vara positivt inställd till
arbetsmetoder som har en mindre miljöpåverkan och komma med egna gröna initiativ.
Konsumtion av varor och i synnehter kläder är en miljöbov. En stor del av ert gröna arbete ligger därför i planering av vilka kläder som
hyrs, lånas eller köps in till produktionen, samt hur de återanvänds när ni är klara. Annat att tänka på är vilka kemikalier som används och
energiförbrukning.
ÅTGÄRD
1

Fråga efter och läs igenom produktionsbolagets miljöpolicy.

2

Hyr kläder från kostymförråd, eller köp begagnade. Köp ej nya kläder.

3

Ställ krav på leverantörer. Kommunicera till dem att ni arbetar miljövänligt, och fråga dem hur
de kan ge er den mest miljövänliga lösningen.

4

Samla kläder från lokala företag för att undvika transporter.

5

Vid användning av nya kläder, köp från klädmärken lokalt, av miljövänlligga material, som har
miljömärkning och miljömedvetenhet.

6

Ge alla överblivna kläder ett nytt liv, t.ex genom att läna till välgörenhet eller till återvinning av
textilier där nya kläder produceras.

7

Lägg eventuell nyproduktion som sömnad av kläder på lokala företag eller inom produktionen.

8

Laga kläder istället för att köpa nya.

9

Använd skonsamma tvättmetoder genom val av miljömärkta tvättmedel utan kemikalier (såsom
perchlorethylene). Använd inte sköljmedel och dosera lagom.

ANSVARIG

UTFÖRD

10 Tvätta kläder i låga temperaturer, ställ in torktumlare, maskin och torkskåp på eco läge.
11 Återanvänd klädhängare och klädfodral och bärkassar.
12 Använd den mest skonsamma metoden vid färgning och patinering.
13 Undvik att skriva ut klaffbilder. Använd ett digitalt arbetsflöde.
Var delaktig i produktionens miljöarbete och var insatt i vad det innebär för övriga avdelningar.
Genom att välkomna förslag och arbetsmetoder samt komma med egna idéer bidrar du till en
positiv utveckling för miljön på din arbetsplats.
14 Arbeta efter principen "reduce -> reuse -> Recycle"
Några av de märkningar på textilier som finns:
GOTS, Global Organic Textile: Standard som tar hänsyn till både sociala och miljömässiga faktorer.
Öko-tex: testar för skadliga ämnen och kemikalier, men tar ej hänsyn till sociala faktorer
Bra miljöval: Finns också på redesign och seconhand produkter
Blå Ängeln: märkning från tyska naturvårdsverket
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