
Verksamhetssaga 
kapitel 2015



2 3

Hej! ..............................................................................4

Alla saker kommer från naturen.......................................5

Alla barn har samma rättigheter.......................................6

Hur går det till?...............................................................8

Ett år fyllt av leksaksbyten och glittriga ögonblick.............10

Mer lek för ALLA barn!..................................................14

Ge..........................................................................16

Retoy Lab.....................................................................18

Pedagogledd verksamhet för förskolor och fritids.............19

Pedagogiska lekväskor..................................................20

Tillsammans kan vi förändra..........................................22

Barnexperter.................................................................24

Lokala ledare och volontärer.........................................26

Lekkompisar.................................................................28

Leken sprider sig över landet.........................................30

Innehållsförteckning
3

Jag är så lycklig över att gång på gång få bli nykär i Retoy! Så känns det när jag 
ser hur massor av barn lär sig och utvecklas tillsammans med oss – precis som jag 
och alla underbara medlekare ständigt gör. Under 2015 kunde vi fira att Retoy 
lekt med över en halv miljon barn i hela landet. Det kommande året blickar vi mot 
nya horisonter när vi tillsammans med Svenska Institutet påbörjar vårt pilotprojekt i 
Makedonien som första steg i vår utlandslansering. 

Det pirrar i magen av att få leka med utveckligen av vårt nya Retoy-kit för förskolor 
som lanseras under hösten 2016 tillsammans med ännu mer nytt pedagogiskt 
material. Jag är så glad och tacksam för alla fina samarbeten med företagspartners 
och kommuner som hjälper Retoy att fortsätta växa! Extra kärlek vill jag ge till vår 
huvudpartner Blocket som funnits vid vår sida på resan länge nu. Under 2015 
vi bland annat utvecklat mer material som gör att fler barn kan leka med Retoy 
hemifrån via vår pysselsida. Vi är stolta över att vår gemensamma lek fortsätter 
inspirera både barn och barns vuxna att tänka och agera cirkulärt. 

Idag lyssnade jag på Jack Johnsons sång “Upside down”, något jag brukade göra 
för många år sedan – precis när de allra första sidor–na i Retoys saga skrevs. Jag 
kände så starkt att mitt hjärta är i samklang med det jag gör. Det ger mig energi 
och ännu mer lust att leka! Därför vill jag tacka för det underbara året som gått 
med den här fina videon.

”Who’s to say
What’s impossible
Well they forgot
This world keeps spinning
And with each new day
I can feel a change in everything”

-Jack Johnson

Soledad Piñero Misa 
VD och grundare, Retoy

Varmt välkommen till Retoys 
verksamhetssaga 2015
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https://www.youtube.com/watch?v=dqUdI4AIDF0
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 Vi skapar förutsättningar för barn att leka sig till en bättre 
värld där vi visar empati, respekt och kärlek gentemot oss 

själva, våra medmänniskor och naturen.         

Hej! 
Det är jag som är Retoyträdet! Jag skapades för 
5 år sedan för att leka mig till en bättre värld 
med alla barn. I leken är allt möjligt och på Retoy 
använder vi lekens magiska kraft. Alla barn delar 
ju på samma jord och samma rättigheter. Det gör 
oss alla till världsmedborgare, hurra! 

Alla saker vi har omkring oss kommer också från jorden, de är 
skapade av material från naturen. Eftersom saker är skapade 
från naturen är det bra om vi använder våra saker om och om 
igen istället för att slänga och köpa nytt. Då hjälper vi naturen 
att hinna vila, växa och må bra.

Sedan 2011 har vi lekt med 530 000 barn på våra aktiviteter. 
28 000 barn har bytt över 70 000 leksaker, skapat i Retoy Lab och 

lärt sig mer om sina rättigheter!

Om alla 70 000 leksaker som våra miljöhjältar bytt genom Retoy 
istället skulle ha köpts nya hade det resulterat i cirka 210 ton 

växthusgasutsläpp. Det motsvarar nästan 28 varv runt jorden med bil! 

Vi vet att vi delar på en och samma jord, men i Europa använder vi 
energi och resurser som om vi hade tre jordklot.

4 5

Alla saker kommer från naturen...
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Precis som naturen behöver olika saker för att må bra så behöver barn det också. Allt 
som ett barn behöver har de rätt till. Det kallas för rättigheter.

Exempel på rättigheter är att alla:

 Barn är lika mycket värda
 Barn har rätt att leva och utvecklas
 Barn har rätt att leka och ha roligt
 Barn ska få säga vad de tycker och vuxna ska lyssna på dem
 Vuxna ska alltid tänka på vad som är bäst för barnet

Att världens alla barn ska få åtnjuta sina rättigheter idag och i framtiden är 
ledstjärnan i allt vi gör. För att förverkliga detta samarbetar vi med Unicef.

55% av barnen i Sverige aldrig 
hört talas om barnkonventionen. 

Barn i Sverige har dessutom 
i genomsnitt 536 leksaker 

var, vilket är ett tecken på de 
ohållbara konsumtionsmönster 

som vuxna överför till dem. 

Alla barn har samma rättigheter
6 7

Hos Retoy får barn praktisera sina rättigheter genom:
 att leka,
 att uttrycka sin mening,
 att bli lyssnade till,
 att rita och skapa
 barnexpertmöten

I Barnens Retoypass och pysselblad berättar jag mer om hur alla barn är 
världsmedborgare. Eftersom det är de vuxnas ansvar att efterleva barnkonventionen är 
ena delen i passet till vuxna och den andra till barnen. Passet och pysslet får följa med 
barnen hem så att de kan fortsätta leka och lära tillsammans med sina vuxna även 
efter våra aktiviteter.

https://unicef.se
http://retoy.se/lek-med-barnen/
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där barn får uppleva hur kul 
det är att vara miljövänlig 
och uppmärksammas på sina 
rättigheter, 

1. Leksaksbytesaktiviteter

3. Giftfri lek
genom lekytor och lekväskor 
där barn får låna leksaker 
som är tillverkade av kärlek till 
både människor och miljö. 

4. Hjärta-ge
där barn kan välja att skänka 
leksaker, istället för att byta 
dem, som vi sedan delar ut till 
barn på asyl/flyktingboenden. 

som finns med på alla våra 
bytesaktiviteter för att sortera 

bort leksaker som kan 
innehålla farliga kemikalier, 

2. Utsorteringsstationer

För att alla barn i världen ska få sina rättigheter är det 
viktigt att vi tar hand om vår jord och om varandra. Det kan 
vi göra genom att till exempel byta, låna, skapa och ge!

 Vi skapar mötesplatser där barn får agera miljövänligt i enlighet 
med barnkonventionen genom att byta, låna, skapa och ge leksaker 

tillsammans med andra barn.        

Hur går det till?

är kompis med

TACK FÖR ATT DU BYTER LEKSAKER! 

För varje stämpel kan du välja en roligare leksak hos oss!

För varje stämpel kan du välja en roligare leksak hos oss!

Retoy är stolt över 
att samarbeta med:

VÄLKOMMEN IN ATT BYTA LEKSAKER!
CHECKA IN DINA LEKSAKER HÄR

Utsorterade

leksaker

5. Pedagogledda Retoy Lab
där barn får fördjupad kunskap om 
barnkonventionen och miljön genom att 
bland annat skapa med trasiga leksaker 
och återvunnet material. 

RÄTT
TILL

LEK

98

BYT, LÅ
NA, SKAPA OCH GE 

      
      

     M
ED 
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Under 2015 har jag 
lekt med barn på både 
leksaksbytesaktiviteter och på 
Retoykalas. På ett Retoykalas 
kan barnen förutom att byta 
leksaker även vara med på 
andra roliga aktiviteter såsom 
Retoy Lab och Hjärta-ge. 

Ett år fyllt av leksaksbyten och glittriga ögonblick

 Lekfull handlingskraft: I leken är allt möjligt. Vi skapar mötesplatser 
över rådande samhällsgränser där barn får leka kring det som förenar; 
deras rättigheter och miljö. Utan normativa uppdelningar får de utöva 

sin egen kraft till förändring på ett lekfullt sätt. 

10 1111

Barn på bytesaktiviteterna

Psst… på www.retoy.se berättar vi mer om våra 
aktiviteter!

Vi på Retoy leker väldigt mycket 
för att våra aktiviteter ska vara 

en mötesplats för alla som 
bor i staden. Därför anordnar vi 

aktiviteter på olika platser i 
staden så att alla kan mötas och 

leka tillsammans!

Jag tycker det är jättekul att gå på kalas och 
därför kommer alla våra aktiviteter under 2016 
vara extra festliga Retoykalas! 

Visste du att vi på Retoy leker för fullt för att bidra till en mer 
giftfri vardag för alla barn? Vi sorterar bl.a. bort leksaker som 
kan innehålla farliga kemikalier under våra bytesaktiviteter. Vi 
har även utvecklat en checklista för att sortera bort det mesta 
av det sämsta ur barnens rum. Använd den gärna på 
www.retoy.se och besök våra giftfria lekytor som du hittar på 
Luma bibliotek och Tekniska museet i Stockholm! 

Giftfri lek

Idag finns det över 4 000 gånger mer kemikalier i omlopp än för 
femtio år sedan. Den målgrupp som drabbas mest är barnen. 

Kemikalieinspektionen gjorde en leksaksgranskning som visade att en 
fjärdedel av leksakerna innehöll miljö- och hälsofarliga kemikalier. En 
annan studie av kemikalier i hemmiljö visade att av alla rumsmiljöer 

fanns det mest gifter i barnens rum.
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Under 2015 har vi anordnat 99 leksaksbytesaktiviteter och Retoykalas 
för barn runtom i Sverige, där cirka 8 600 barn har mötts och bytt över 

21 000 leksaker!

Antal leksaksbytesaktiviteter
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 Vision 2016: att skala upp vår pedagogiska verksamhet och 
bytesaktiviteter genom samarbeten så att alla barn i hela Sverige kan 

leka och lära med oss!  

”Jag har gjort en lekplats. De röda 
ringarna är studsmattor och där är vägen 

till lekplatsen”, Siri Wendelo, 4 år.”Åh vilka söta gosedjur!”, systrarna Vanda 6 
år och Bianca 4 år. 

De lämnade in en tågbana och lite andra 
saker som de inte leker med längre. En katt 

och en häst blev snabbt nya favoriter istället.

”Härligt att få se med vilken stolthet barnen 
lämnar in leksaker och med vilken glädje 
de går ut med sina nya! Ett toppeninitiativ 
som jag hoppas fler får upp ögonen för.” 

- besökaren Yasmine Posio Nilsson

13

Tack vare många fina samarbeten kunde jag under 
2015 resa runt och börja leka på fler platser! Året 
bjöd på glittriga ögonblick som tillsammans skapar 
fortsättningen på vår Retoysaga.

12

 

10 aktiviteter 
340 barn

900 leksaker

30 aktiviteter 
3500

 

barn

 
8000  leksaker

Stockholm

Enstaka besök
100 barn

100 leksaker

Hässelby

Enstaka besök
38 barn

173  leksaker

Tyresö

Enstaka besök
47 barn

350  leksaker

Kalmar

2250  barn
22  aktiviteter 

 

5500 leksaker

Malmö

250  barn
2 aktiviteter 

 

100 leksaker

Burlöv

145  barn
2 aktiviteter 

 

700 leksaker

Ystad

Göteborg
 17 aktiviteter

1400  barn
4000 leksaker 

Lerum
6 aktiviteter
270

 
barn

850 leksaker 

Gislaved

 

4 aktiviteter

 

120 barn

 

500 leksaker 

Helsingborg

 

5 aktiviteter

 

172 barn

 

300 leksaker Hässleholm 

 

13 barn
1 aktivitet

 43 leksaker 

Bollnäs +
Edsbyn + Alfta

Aktiviteter

Premiär

Enstaka besök

Tågbanan som systrarna lämnade in 
tyckte Ludwig, 1.5 år, var jättekul. 

”Vilket fantastiskt koncept! Vi hade faktiskt tänkt att 
köpa en tågbana och nu behövs ju inte det längre” 

-  Ludwigs mamma Robin.
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Pixibok tillsammans 
med Blocket

Pysselblad på svenska, 
arabiska, dari, engelska, 
somaliska, kurmanji och 

tigrinja.

Filmen på svenska, engelska 
och arabiska

Mer lek för ALLA barn!
1514 15

 Glokal empati: Vi påminner barn om att de är världsmedborgare. 
Vi uppmärksammar sambandet av hur allting är ömsesidigt beroende 

samt hur våra handlingar påverkar livsvillkor och framtiden. 
Tillsammans kan vi vara medskapare av en mer kärleksfull värld genom 

att visa samhörighet med våra medmänniskor och naturen, både 
globalt och lokalt. 

För att barnfamiljer ska kunna leka med oss, oavsett hur mycket 
svenska de har hunnit lära sig, översatte vi pysselbladet till 
massa språk under 2015 och påbörjade att översätta vår 
pedagogiska film. Så nu kan barn som pratar somaliska, 
arabiska, dari, tigrinja, kurmanji och engelska också leka med 
oss! Vi utvecklade även en pysselsida på www.retoy.se och en 
pixibok tillsammans med vår huvudpartner Blocket. Att fortsätta 
leka fram olika digitala lösningar så att fler barn kan leka och 
lära med oss är något jag ser fram emot allra mest med 2016!

Psst… du kan hitta fler roliga lek 
på retoy.se/lek med barnen!
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Hjärta-ge
Under 2015 kom det 63 568 asylsökande barn till Sverige. 
För många barn är leken och leksaken nödvändig för att komma 
över traumatiska upplevelser. Barn i Sverige har i snitt 536 
leksaker var. Genom Hjärta-ge får de möjlighet att skänka 1-3 
av sina leksaker och en hälsning som vi sedan delar ut till barn 
på asyl/flyktingboenden. För att än fler barn ska få uppleva 
glädjen i att ge till barn som behövt fly utökade vi under 2015 
vår Hjärta-ge verksamhet. Det kommer vi att fortsätta med 
under 2016 då behovet är minst lika stort nu.

Barn som fått leksaker och hälsningar

Under 2015 anordnade vi 12 aktiviteter på asyl/flyktingboenden i 
Sverige där vi delade ut leksaker och hälsningar till ca 400 barn 

Vi utvecklade en Hjärta-ge hälsning och en ritmall på olika språk under 
2015. Både barnen som ger och barnen som får leksaker med hälsning-
en blir påminda om sina gemensamma rättigheter till lek och trygghet. 

”Välkommen till Sverige!!!” 
- från Elmar

 

1716

“Jag önskar att ni kunde vara här 
varje lördag. Det är skönt att ha ett 

ställe att gå till.”
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Retoy Lab Pedagogledd verksamhet för förskolor 
och fritids

I Retoy Lab skapar jag och barnen nya spännande uppfinningar 
som kan göra världen bättre, vi ger nytt liv till trasiga leksaker 
och återvunnet material! För allting omkring oss kommer ju 
först från naturen och är sedan format av oss människor. Vi får 
även lära oss mer om, och praktisera, våra rättigheter genom 
lek, pyssel och andra roliga aktiviteter. 2013 påbörjade vi en 
större satsning med pedagogledda Retoy Lab för förskolor. 
Satsningen har utvecklats tillsammans med Unicef och med stöd 
från Allmänna Arvsfonden.  

 Vi lyfter fram den lekfulla handlingskraften och fantasin som bor 
inom varje barn då de är centrala egenskaper för att på ett kärleksfullt 

sätt förändra världen till det bättre. 
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Under 2015 utvecklade vi en fortbildning för pedagoger där de får konkreta, lekfulla 
och upplevelsebaserade metoder i hur de själva kan leka och lära med Retoys 

pedagogiska lekväskor på förskolan.

http://www.arvsfonden.se/projekt/lek-for-framtiden
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Lekväska Artikel 2

Lekväska Artikel 12Lekväska Artikel 6

Grundväska

Lekväskorna innehåller 
giftfria och 

rättvisemärkta 
leksaker och böcker. 
Pedagogerna får vid 

anmälan tillgång 
till ett online system 
där de har tydliga 

digitala manualer så 
att de kan genomföra 
Retoy Lab själva med 
barnen på förskolan. 

Fortbildningen 
bygger på materialet 

Barnkonventionen i en 
låda, som Retoy har 

tagit fram tillsammans 
med Unicef Sverige.

Pedagogiska lekväskor

Yalla Trappan i Rosengård har tillverkat 
fina, lekfulla, färgglada och lokalt 

producerade småpåsar av spillmaterial 
åt oss. Påsarna använder vi till vårt 
Retoy Lab kit, samt till ekologiska 

pusselbitar, pennor och kritor som allt 
ingår i våra pedagogiska lekväskor.

”Fina dockor. Med hjälp av fantasi kunde 
lekväskematerialet användas till mycket!”

 Cecilia Rautiainen och Malin Larsson, 
Seminariegatan 7 förskola, Göteborg.

”Lättanvänd och tydlig (manual). Innehållet i 
väskan var bra och roligt, barnen använder det 

själva i leken.”

Andzelika Kostovska, Temperaturgatan 7 förskola, 
Göteborg.

”Väskan var jättebra med tydligt, konkret 
material.”

Aida Kaloper, Lilla Solstrålegatan 10, 
Göteborg.

Under 2015 har 1513 
barn lekt och lärt om 

barnkonventionen och 
miljö genom Retoy 

Lab. 190 pedagoger 
har genomgått vår 

fortbildning och ca 105 
väskor har lånats ut!

Barn som deltagit i Retoy Lab serien
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Leksaksbyteskit light
Efter flera förfrågningar från förskolorna om att anordna leksaksbytesaktiviteter, och efter 
att ha genomfört några lyckade testaktiviteter under 2015, påbörjade vi att utveckla ett 
leksaksbyteskit light. Det kommer att att lanseras 2016 så att pedagogerna kan börja 
genomföra bytesaktiviteten själva med barnen. Det här kommer att möjliggöra för massa 
fler barn i förskolor att byta leksaker med oss, hurra!

https://unicef.se
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    Lokala ledare                                                      Volontärer

Tillsammans kan vi förändra

BarnexperterStrategisk ledning 

Partners Kunder/Företag 

Kommunerna
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Retoy är ett socialt företag vilket betyder att vi består av både en 
insamlingsstiftelse och ett aktiebolag. Att vara ett socialt företag möjliggör 
ekonomisk hållbarhet som stärks av vår unika samarbetsmodell mellan 
näringsliv, offentlig och ideell sektor. Vår verksamhet utvecklas genom 
nära samarbeten där vi utvecklar gemensamma mål, strategier och 
pedagogik tillsammans med våra huvudpartners Blocket och Unicef. 

Strategisk ledning

Vi strävar alltid efter att leka utifrån barnkonventionen och utvecklar därför 
Retoy tillsammans med barn. De får vara med och tycka till om vad de 
tycker är lysande eller inte, och samtidigt praktisera sina rättigheter genom 
att göra sin röst hörd. 
 

Barnexperter

Medlekare, lokala ledare och volontärer - är som mina förlängda armar! 
De lever Retoys värderingar och möter barn över hela Sverige med 
öppna armar under alla våra aktiviteter. Retoys centrala team utgörs 
av medlekare som utvecklar och förbättrar Retoys olika verksamheter. 
De ger även stöd till lokala ledare och volontärer. Ledarna ansvarar för 
genomförandet av aktiviteterna och har även närmsta kontakten med 
volontärerna. 

Medlekare, lokala ledare och volontärer 

Partners underlättar och ger oss luft under våra vingar så att vi kan 
fortsätta testa och utveckla pedagogiken och kostnadsfria aktiviteter 
genom samarbeten och gåvor.

Partners 

Kunder/Företag möjliggör att vi når fler barn och ger oss näring genom 
att beställa våra bytesaktiviteter och lab till deras anställda och kunder 
som roliga familjeevenemang. De kan även stödja oss genom att ta del 
av våra barnexpertmöten. 

Kunder/Företag

Kommunerna hjälper mig att hitta bästa möjliga mötesplatser att leka på 
och de bidrar även med bra kontaktpersoner, medfinansiering, lokaler och 
lagerutrymme. De är en otroligt viktig lekkompis för att kunna nå ut till alla 
barn genom lokal marknadsföring och informationsspridning.

Kommunerna 
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Barnexperter

2924

Med barnexperterna vid min sida vet jag att vi alltid utvecklas 
på bästa sätt. Vi erbjuder även organisationer och företag att 
ta hjälp av våra barnexpertmöten i reella beslutsprocesser och 
projekt där vi håller i möten. Det är trots allt de vuxnas ansvar 
att leva barnkonventionen och att uppmärksamma barnen på 
att de har rättigheter som ska respekteras av alla.

Under 2015 har barnen bl.a. varit med och lekt fram en ”Lek med barnen”-sida på 
www.retoy.se, hjärta-ge hälsning och ritmall samt en pixibok som vi har utvecklat 

tillsammans med vår huvudpartner Blocket.
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Lokala ledare och volontärer
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För att kunna ta emot barnen i enlighet med våra 
värderingar anordnar vi lekfulla utbildningsdagar 
om miljö och barns rättigheter för våra volontärer 
och ledare. 

Fler vuxna leker för en bättre värld

 Kärleksfull närvaro: Genom lek förmedlar vi att alla behöver 
närvaro, samhörighet, utveckling, kärlek och frihet.

“När jag fick höra att Retoy är mer än att byta leksaker 
visste jag att jag var där för att stanna. Kunskap är nyckeln 

till alla dörrar. Det finns inget bättre än att se barnens glädje 
när jag berättar om att de kan byta och skapa med oss hur 

många gånger de vill!” 

Isra Haioty, Retoyledare i Göteborg

Psst… på www.retoy.se berättar vi mer 
om hur du kan leka dig till en bättre 
värld med oss!

27

Sedan starten 2011 har vi haft över 400 fantastiska volontärer som engagerat sig för 
barns rättigheter och miljö!

Anställda

http://www.retoy.se
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Lekkompisar
Därför leker vi med Retoy

Tillsammans ger vi framtidens förändringsagenter och beslutsfattare möjlighet 
att växa. Utan alla er, som delar vår vision, hade vi aldrig kunnat erbjuda 

kostnadsfria aktiviteter till alla barn, så TACK för att ni finns och vi ser fram emot 
att växa och bli fler!

“Vi förbrukar jordens resurser i en rasande takt. Vi måste ge våra 
barn bästa förutsättningar till ett mer hållbart samhälle och genom 

Retoy får barnen leka sig till en bättre värld”

- Veronika Ekstrand, chef för insamling 
på Hässleholms miljö.

”Retoy ger oss möjlighet att öka kunskapen om barnkonventionen 
på ett roligt sätt och nå ut till ännu fler. Genom Retoy får barn och 
föräldrar den livsnödvändiga kunskap om barnkonventionen som 

alla barn har rätt till”

- Lisa Ericson, Unicef.

Vi är mycket stolta att under 2015 ha fått 
samarbeta med dessa lekkompisar:

”Retoy och Blocket har samarbetat sedan 2013. Tillsammans har 
vi möjliggjort för tiotusentals barn att pyssla och leka mer hållbart 
och nått ut till hundratusentals föräldrar med tips om hållbara val. 
Vi imponeras av hur Retoys verksamhet växer och är stolta över 
att få bidra till det viktiga arbete Retoy gör för våra yngsta och 

viktigaste medborgare i samhället”

- Jan Prokopec, vd på Blocket.

“Vi lever i ett konsumtionssamhälle – med en leksaksbytardag så 
blir det lite snällare mot både plånbok och miljö. Vår förhoppning 
är att kunna ha denna aktivitet i alla våra medlemskommuner”

- Jan Fors, förbundschef på Kalmarsundsregionens Renhållare.

”Detta samarbete är något som vi är väldigt stolta över och som vi hoppas 
uppskattas av våra besökare. Vi har en mötesplats som många barn och 

deras föräldrar besöker och Retoy står för värderingar och har ett budskap 
som är otroligt viktigt att vi alla tar till oss, att dessa två möts hos oss tycker 

vi känns otroligt bra”

- säger Pernilla Olsson, Centrumchef på Burlöv Center.
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Leken sprider sig över landet  Under 2015 har vår Facebook ökat från 2700 följare till 3282! 

”Retoy visar hur man kan väva samman miljöfrågor 

till en helhet som berör på individnivå och skapar en 

vilja att göra skillnad.” 

- nominering till Ystad kommuns miljöpris 2015

”...Retoy har lekt med över 400 000 barn som har 

lånat, bytt och skapat leksaker. Det är värt att 
uppmärksammas.” - Anna-Carin Gripwall på Avfall Sverige om när 

Retoy tilldelades Miljönär-vänliga märkningen.

Soledad Piñero Misa, i egenskap som VD och 
grundare av Retoy, hamnade på plats 55 i 

Miljöaktuellts lista över Sveriges 100 miljömäktigaste!

Den sista augusti sände SVT ett samtal om 

kollaborativ konsumtion med bl.a. Per Bolund, 

finansmarknads- och konsumentminister, forskare, 

Naturvårdsverket, Dela Eko och Retoys VD.
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”Lotta, du får inte prata när stora människor pratar, du får vänta tills dom 
har slutat. Håhå, sa Lotta, det har jag nog försökt men det går inte. För 

dom slutar ju aldrig.”

Retoy  Lotta på Bråkmakargatan för alla barn har rätt att uttrycka sin mening.


