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SMÅT BRÆNDBART: Har du talt med din speditør i dag? 

Det spørgsmål stiller bestyrelsesmedlem Jacob Meulengracht i Småt 

Brændbart. For vi har nok aldrig brugt så meget energi, så mange kræfter 

og haft så store frustrationer over containerfragt som i 2021. 

Næsten dagligt har vi formentligt været i kontakt med speditører om, hvad 

fragtprisen er nu, og om hvordan det ser ud med plads og ikke mindst 

equipment, og så må vi spørge os selv: Fik vi reageret i tide i forhold til 

vores udsalgspriser?  

 

Læs mere 

 

 

 

 

 

STORT & småt - nyt fra branchen 

Lübech Living indgår bæredygtigt samarbejde med Glerups – 

det er én af historierne i STORT & småt denne gang. 

Du kan også læse om verdens første mærkningsordning for 

digital ansvarlighed, D-mærket, som er en dansk opfindelse. 

Vi beretter også om tilskud til digitalisering og grøn 

omstilling samt andre interessante nyheder… 

 

Læs artiklerne 

 

Social ansvarlighed og god forretning 

Social ansvarlighed er noget alle FAGA's medlemmer 

skal tænke ind i virksomheden, og bruger man landets 

beskyttede værksteder, kombineres social ansvarlighed 

med god forretning, for borgerne på de beskyttede 

værksteder kan pakke varer, sortere, emballere og 

montere - alle de sekundære opgaver, der fylder 

mentalt i mindre virksomheder. 

FAGA Nyt besøgte et værksted i Brøndby kommune, og 

det var en inspirerende og givende oplevelse og noget, 

der kan bruges konstruktivt af FAGA's medlemmer 

 

Læs mere 

 

 

 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=1535&ref=55045
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1537&ref=55045
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1538&ref=55045
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1539&ref=55045
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1536&ref=55045


 

 

En dag med fokus på trends og online 
salgskanaler 

På FAGA+PEJ trendseminaret forleden fik deltagerne fyldt 

brændstof på inspirationstanken, både med hensyn til farver, 

former og materialer for interiørsæsonen til efterår/vinter 

22/23, men også med henblik på hvilke muligheder, der er 

for at afsætte den kommende kollektion online. 

 

Læs mere 

 

Sådan ser interiørtrenden AW 22/23 ud 

Her løfter vi sløret for interiørtrenden til efteråret og 

vinteren 2022/23, som pej gruppen forleden 

præsenterede på et trendseminar for FAGA's 

medlemmer. 

 

Se trenden her 

 

 

 

 

 

Next Horizons: Heimtextil 2022/23 trends 

Med “Next Horizons” præsenterer Heimtextil sit design 

forecast for sæsonen 2022/23 – analyseret af internationale 

trend researchers, bl.a. danske Anja Bisgaard Gade fra SPOT 

og pakket med værdifuld inspiration. De nye trendtemaer 

har bæredygtighed og ressourcebesparelser som 

omdrejningspunkt, og der er masser af inspiration at hente 

for FAGA's medlemmer. 

 

Læs mere 

 

https://www.faga.dk/link.ashx?id=1540&ref=55045
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1541&ref=55045
https://www.faga.dk/link.ashx?id=1542&ref=55045


 

Spar penge med tilbud og rabatter hos SMVdanmark 

Hos SMVdanmark har medlemmer af FAGA adgang til en lang række leverandøraftaler og indkøbsfordele. Nedenfor kan 

du se et lille udpluk af aftalerne - se priser og få overblik over alle aftaler under 'Tilbud & Rabatter' på SMVdanmark.dk 

Du skal være oprettet som bruger på SMVdanmark.dk for at kunne se indholdet af aftalerne - KLIK HER for at opret dig 

som bruger.  

LOG PÅ 'TILBUD & RABATTER' 
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Følg FAGA på Facebook og vær med, når der sker noget – KLIK HER  
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https://www.faga.dk/link.ashx?id=1536&ref=55045
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