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Fokus på hjemmekomfort
Forbrugerne køber hvidevarer og elektronik som aldrig før. Er forbrugerne gået amok? Ja – og nej. Mon
ikke, vi inden pandemien var lidt for påholdende. Mon ikke vi investerede for sporadisk i hjemmet?
Lockdown fik os til at sætte lys på den hjemmekomfort, vi rent faktisk vil have. Corona og klimakrisen har
gjort os mere kvalitetsbevidste, miljøbevidste og mindre påholdende! I 2020-2021 blev indefrosne
feriemidler brugt på elektronik. I 2022 er der ikke sådanne ekstra penge. Afsætningen bliver god, men på
mere normalt niveau.

Syvdobling af genbrug
Unge tror IKKE, at ældre løser klimakrisen. De unge går selv forrest i livsstilsforandringer. Derfor vokser
kravene om nænsom omgang med elektronik og hvidevarer. Vi skal have mere reparation, mere genbrug og
længere brugslevetider for elektronik og hvidevarer. Lange brugslevetider på fx hvidevarer, 10-15 år i
gennemsnit, skal fastholdes. Vi skal kun smide væk, når det er nødvendigt. Det meste af den grønne
omstilling kan klares gennem producentansvaret, som er en fremsynet måde at sikre ressourcer til næste
generation. Og genbrug? APPLiA spår en syvdobling af lovligt elektronikgenbrug i Danmark inden 2025.

Manualen på slankekur
Åh, de tommetykke manualer med tekst på russisk, polsk, finsk, fransk, når vi åbner kassen med det nye
produkt. De hører heldigvis snart fortiden til. Mon ikke den trykte manual kommer på slankekur i 2022.
Mon ikke, vi fremover vil finde en kort beskrivelse, hvad der er nødvendigt for installation og sikkerhed.
Resten ligger på nettet. Lovgiver og branche er enige: der ikke skal fældes millioner af træer for ingenting.
Vi finder i dag informationen på nettet, på YouTube og andre steder. Længe leve enkel og korrekt oplysning
på et sprog, fru Jensen forstår. Og længe blomstre den skov, der spares.

Kombardo
Hvem skal reparere og forberede hvidevarerne og elektronikken til genbrug? I 2022 går endnu en
generation af montører på pension. Det skaber nye, attraktive jobs i serviceafdelinger og i sorteringscentre.
Vi vil i 2022 opleve nyt liv på uddannelserne. Flere vil lade sig omskole fra andre erhverv og få basale
elektronik-færdigheder. Nogle vil på Den Jydske Håndværkerskole få et APPLiA fagbrev som bevis. Der er
plads til flere på skoler og i virksomheder. Jobudsigterne er gode. Må vi låne et slogan: Kombardo!

2022 – hybride messer
Corona-restriktioner igen-igen. I 2020 og 2021 var de store globale elektronikmesser aflyst eller kraftigt
reduceret. Bliver 2022 året, hvor den globale elektronikfamilie mødes igen som i gamle dage? I Berlin, Køln,
Milano og Las Vegas? Tjabumbum… Det ville være skønt at være tilbage ligesom på restauranten og i
biografsalen. Ingen relation slår den, der foregår face-face. Alt bliver dog næppe 100 %, som det var. Mon
ikke fremtidens globale messer finder en hybrid-form, hvor det fysiske og det virtuelle går hånd i hånd.

