
Pressmeddelande:

»Sommar« 
– Sveriges första miljömärkta pekbok
Alvina förlag ger ut pekbok försedd med två miljömärkningar:  
Svanen och FSC. En genomarbetad och otraditionell godbit att sätta 
tänderna i för de yngsta läsarna!

Alvina förlag lanserar nu Sveriges första miljömärkta pekbok för barn: boken »Sommar« med 
illustrationer av den prisbelönta bildkonstnären Sara Lundberg. Boken är en hyllning till en 
älskad årstid och utmärks av sin fina detaljrikedom, något som går tvärs emot de flesta traditio-
nella pekböckerna.

– Pekboken är barnets allra första faktabok, där det tillsammans med en vuxen möter nya ord 
och begrepp, säger Kristina Hoas, förlagschef på Alvina förlag. Jag vill med »Sommar« erbjuda 
något mer än de förutsägbara och marknadsdominerande »anka, boll och banan-böckerna«.

I dagsläget trycks majoriteten av de barnböcker som ges ut i Sverige i låglöneländer utan 
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hänsyn till miljöaspekten. Utgivningen av »Sommar« är första steget i Alvina förlags satsning 
på en barnboksproduktion med reducerad miljöpåverkan. 

– Mitt intryck är att det verkligen finns en efterfrågan på miljömärkta barnböcker bland 
konsumenterna, säger Kristina Hoas. Att miljömärka just pekböcker känns dessutom extra 
viktigt, eftersom de yngsta läsarna har för vana att bita i böckerna.

Hela Alvina förlags barnboksproduktion sker under kontrollerade förhållanden rent miljö-
mässigt. Boken »Sommar« har försetts med två miljömärkningar: Svanen, Nordens officiella 
miljömärkning som granskar varors och tjänsters miljöpåverkan sett till hela livscykeln, samt 
FSC (Forest Stewardship Council), en internationell märkning av skogsråvara som visar att 
pappret kommer från skogar som brukas miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Idag 
erbjuder inga andra konkurrerande förlag pekböcker som både är Svanen- och FSC-märkta.

»Sommar« finns i butik från mitten av maj och Alvina förlag har planer på utgivning av 
ytterligare tre pekböcker på årstidstemat.

Om »Sommar«
I »Sommar« får barnet ta del av en årstid som den upplevs med alla sinnen. 
Bilderna är skapade av Sara Lundberg, som även gjort illustrationerna till 
vinnaren av 2009 års Augustpris: »Skriv om och om igen«. Med stor känslig-
het för detaljerna i den svenska naturen, visar hon årstidens rikedom och 
egenart. Stor vikt har lagts vid att göra bilderna lätta att avläsa för små barn. 

Om böckers miljöpåverkan
Mer information om böckers miljöpåverkan generellt och märkningarna 
Svanen och FSC finns på www.alvinaforlag.se 

Om Alvina förlag och produktion AB 
Förlaget startade 2009 och drivs av Kristina Hoas, som tidigare bl a varit 
förläggare och projektledare på Utbildningsradions förlag. Företaget drivs  
i två delar: Alvina förlag, med en allmänutgivande förlagsverksamhet  
och fokus på illustrerad facklitteratur för barn och vuxna, samt Alvina 
produktion, som producerar böcker, informationsmaterial m m på uppdrag. 
Från och med 2010 kommer alla barnböcker att produceras med hänsyn till 
dess miljöpåverkan, bland annat genom att förlaget använder miljömärkta 
papper och tryckprocesser. 

Pressbilder finns att hämta på  
www.alvinaforlag.se/om_alvina/pressrum.shtml

För mer information, bilder och recensionsexemplar, kontakta:
Kristina Hoas, förlagschef 
Alvina förlag och produktion AB
E-post: press@alvinaforlag.se
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