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Svensk mat- och miljöinformation intog Vegofesten i Örebro 

Den 3 maj hölls den 

femårsjubilerande 

endagsfestivalen 

Vegofesten i Örebro. 

Svensk mat- och 

miljöinformation var 

liksom tidigare år på 

plats med bokbord och 

informationsmaterial. 

– Det känns härligt att 

konstatera att de olika 

initiativen med den här 

typen av inriktning, 

vare sig det handlar om Vegomässan, Vegovision, Vegofesten eller vårt eget Vegoforum, har 

blivit en sådan framgångssaga, säger Toivo Jokkala, som ansvarade för SMMI:s bokbord på 

Vegofesten. 
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Tillsammans med Sara Järver 

från SMMI samtalade han med 

besökare, samlade 

namnunderskrifter för köttskatt 

och delade ut 

informationsmaterial om 

matens miljöpåverkan. Många 

tygkassar med trycket 

”Köttskatt nu” blev också sålda. 

– Människor som besöker en 

mässa eller festival med 

vegoinriktning har nog ofta 

kommit i kontakt med 

åtminstone resonemang om 

köttkonsumtionens 

klimatskadliga effekter tidigare, 

men det gör att diskussionerna 

bara blir roligare. Det finns 

mycket att vända och vrida på, 

säger Toivo Jokkala. 

Som enskild kan man bli 

medlem i den ideella 

föreningen Vegosällskapet, som 

arrangerar de årliga vegofesterna. Inträdesinformation finns på http://vegofesten.se/medlem 

 

Träffa SMMI under Almedalsveckan i Visby i sommar! 

Mellan den 29 juni och den 6 juli äger 

Almedalsveckan – tidigare känd som 

”politikerveckan” – rum i Visby på Gotland. 

Svensk mat- och miljöinformation har under 

flera somrar medverkat under veckan med 

informationsspridning och mat- och 

miljösamtal på stan, och gör så även i år. I 

juni kommer vi att ha två förmöten där vår Almedalsdelegation ska diskutera årets upplägg 

närmare. 

Har du vägarna förbi Visby under den aktuella perioden? Tveka inte att ta kontakt med oss! 

Vi nås som vanligt via contact@smmi.nu 

http://vegofesten.se/medlem
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Nyvald styrelse för Svensk mat- och miljöinformation 

Den 12 april höll föreningen SMMI sitt årsmöte, liksom förra året i Sundbyberg i 

Storstockholm. En ny styrelse för verksamhetsåret 2014 valdes, med två nytillkomna 

ordinarie ledamöter. Styrelsen består nu av: 

Sanna Ekedahl, Anna Evertsdotter, Vicky Horvath, Per-Anders Jande, Toivo Jokkala och 
Mia Steen 
 

samt av tre suppleanter: 
 

Karolina Tegelaar (1:a suppleant), Monica Engstöm (2:a suppleant) och Pernilla Berg (3:e 
suppleant) 
 

Läs mer om de nya förtroendevalda på http://smmi.nu/om-oss/om-smmi/styrelsen-etc/ 

 

Följ Svensk mat- och miljöinformation på Facebook 

Såväl Svensk mat- och 

miljöinformation som 

Vegoforum och 

kampanjerna 

Köttskatt nu och 

Köttfri måndag har 

egna Facebooksidor. 

Där länkas det till 

aktuella nyheter och 

forskarrapporter om 

matens miljö- och 

klimatpåverkan – 

tillsammans med lite 

lättsammare uppdateringar om vad som är på gång inom området. Gå gärna in och gilla 

sidorna och delta! 
 

Adresser: 

 Svensk mat- och miljöinformation: https://www.facebook.com/smmi.nu 

 Vegoforum: https://www.facebook.com/vegoforum 

 Köttskatt nu: https://www.facebook.com/pages/K%C3%B6ttskatt-

nu/144731785597878?fref=ts 

 Köttfri måndag: https://www.facebook.com/kottfrimandag 

http://smmi.nu/om-oss/om-smmi/styrelsen-etc/
https://www.facebook.com/smmi.nu
https://www.facebook.com/pages/K%C3%B6ttskatt-nu/144731785597878?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/K%C3%B6ttskatt-nu/144731785597878?fref=ts
https://www.facebook.com/kottfrimandag
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Glöm inte att förnya ditt medlemskap i SMMI 

För dig som ännu inte gjort det är det dags att betala in medlemsavgiften till Svensk mat- och 

miljöinformation för 2014. Endast 50 kronor! Om du har vänner och bekanta som inte är 

medlemmar sedan innan – uppmuntra dem gärna att gå med. Vi behöver växa, för att få fler 

människor att få upp ögonen för matens miljöpåverkan. 

Du förnyar ditt medlemskap i Svensk mat- och miljöinformation genom att betala in 50 kr 

(det går också bra att lösa medlemskap för 5 år för 200 kr) på vårt plusgirokonto 46 08 46-9 

(skriv ”medlemsavgift” i meddelandefältet, plus ditt namn om det ryms) samt skicka ett e-

brev till membership@smmi.nu med följande information: 

Förnamn | Efternamn | Gatuadress | Postnummer och postort | Hemtelefonnummer 

och/eller mobiltelefonnummer | E-postadress | Födelsedatum (ååmmdd) 

Skriv också om du betalat för ettårigt eller femårigt medlemskap. När vi mottagit din betalning 

skickar vi en bekräftelse på att du är medlem med e-post. Vi skickar ut medlemsutskick endast 

via e-post, så det är viktigt att du meddelar oss om du byter e-postadress. 

För övriga frågor, kontakta oss på contact@smmi.nu 

 

 

 

contact@smmi.nu         |        Tel: 073-581 99 84        |        www.smmi.nu 

 

 

Svensk mat- och miljöinformation, SMMI, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell 

förening. Vi verkar för en hållbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala 

ekosystemet. 

Det gör vi genom att informera om hur matindustrin påverkar miljön och klimatet. Vi ger dig 

information för att du skall kunna minimera din negativa miljö- och klimatpåverkan genom 

den mat du konsumerar och framför allt för att du själv skall kunna sprida informationen 

vidare och för att underlätta när du arbetar politiskt med mat- och miljöfrågor. 

 


