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Informationsmaterial till
deltagande föreningar 2018.

Städa Sverige

idrottens miljöorganisation
Tack för att ni vill Städa Sverige med oss!
Städa Sverige är en miljöorganisation som fyller 30 år i år!
Städa Sverige startade 1988, när 44 specialidrottsförbund gick ihop för att hjälpa föreningarna att dra in
pengar till sina verksamheter. I dag är vi Sveriges största operativa miljöorganisation, som under 2017
plockade hela 34 163 gula säckar med skräp, vilket motsvarar cirka 642 ton. Vi bedriver verksamhet inom
följande områden:
Städa Väg
Städa Väg är ett projekt som har pågått sedan starten 1988. Det har sammanlagt blivit många ”städvarv”
runt jorden, och varje år plockas hundratals ton skräp längs dikena på de statliga vägarna.
På vägstädningarna krävs det att de som städar är över 18 år och ansvarig städledare måste genomgå en
säkerhetsutbildning.
Städa Natur
Städning har skett i olika naturområden, exempelvis årligen längs med ett antal älvar sedan 2012. Dalälven,
Klarälven, Ljusnan och Gullspångsälven är några av älvarna som städats.
Städa Kommun
Kommunstädningar gör vi i citymiljöer, längs cykelvägar och kring återvinningsstationer. Några av våra
större kommunprojekt genomförs i Uppsala och Norrköping.
Städa Vatten
Städa Vatten är måhända vårt mest spektakulära städprojekt - städningen sker nämligen under vattnet,
exempelvis vid populära bryggor. Det utförs av sportdykarföreningar.
Städa Kust
Plast i haven är ett akut problem som bara ökat de senaste åren. Städa Sverige har städat kust sedan 2010
och genom det sett till att över 300 ton skräp, däribland en stor andel plast, inte åkt ut i havet. I år startar
kustädningen den 14 april med städning från Strömstad till Laholm. Under våren och sommaren fortsätter
kuststädningen och den avslutas den 15 september på Strandens Dag.

”

Det är väldigt roligt att uppleva
före- och efterkänslan. Det blir
väldigt fint när vi har städat.
- Louise Karlsson, simmerska,
VM-guldmedaljör och
Städa Sverige-ambassadör

#städamera

- en del av Städa Kust
#städamera är ett nationellt samarbete mellan Städa
Sverige och Pantamera. Genom städamera kan vi öka
engagemanget till att en renare miljö, både i nutid
och framtid.
Pantamera
Vissa har koll på Returpack, andra Pantamera. Alla har
lika rätt. Varumärket Pantamera drivs av Returpack AB för
att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor.
Tillsammans med Sveriges föreningsliv och alla
ytterligare samarbetsparter arbetar Pantamera för att
säkra ett effektivt, hållbart och tillgängligt pantsystem. Och
det ger resultat. Sedan pantsystemet infördes i Sverige för
cirka 35 år sedan har antalet pantade förpackningar ökat
stadigt varje år och i dag återvinns omkring 85 procent av
alla burkar och PET-flaskor. Det gör Sverige till ett av de
bästa länderna i världen när det gäller pantning.

9 000 ton skräp på marken i Sverige
Varje år slängs omkring 9 000 ton skräp på marken i
Sverige. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals
fåglar och däggdjur dör varje år när de fastnar i skräp.
Andra kvävs eller förgiftas när de misstar skräp för mat.
Dessutom kostar det mycket att ta hand om allt skräp och
det skapar otrivsel. Det här vill vi förändra med projektet
städamera och alla de områden vi städar under året.
Vi kan vara med och göra skillnad!
Miljön är vår gemensamma tillgång och ansvar. Att
det som inte syns inte skadar stämmer inte. I dag visar
naturen oss att det är fel. Därför är det bra om alla
förstår problemet med skräp, därigenom får man insikter
som följer med genom hela livet.
Alla skadas på sikt när vår miljö blir sämre. Det finns
också ett dokumenterat samband mellan skräpiga miljöer,
otrygghet och kriminalitet.

Inför städning
- se till att alla deltagare genomgår
den digitala miljöutbildningen
Utbildningen hittas på:
www.stadasverige.se/miljoutbildning
Tips! Gör gärna den digitala miljöutbildningen tillsammans i sammanband med en träning!

- visa ert deltagande i
vårt Facebookevenemang
Evenemanget Städa Sverige 2018 på Facebook
(www.facebook.com/events/1805603439496202/) är
evenemanget för alla som under året deltar i någon av
alla Städa Sverige-städningar.
Gå med och i evenemanget för att visa att just du och
din förening är med och gör skillnad för miljön!
Dela gärna med er av era upplevelser från er städning bilder, filmer, tankar - i evenemangets sida.
Glöm inte heller att gilla själva Städa Sverige - Idrottens
miljöorganisation på Facebook. Läs mer om sociala
medier på sista sidan.

Tips!
Klicka dig in på evenemanget för att
därefter gå in och markera specifikt
vilken dag du kommer att delta!

Tips!
Bjud gärna in alla i laget eller föreningen, och alla föräldrar,
vänner och andra som ska hjälpa till vid städningen! Ni kan
också dela evenemanget på er förenings sida.

Hur gör vi?

Under och efter städning!
Samling

Lokal press

Dela ut material; det vill säga tröjor, handskar, säckar. Gå
sedan igenom den här foldern. Alla som ingår i städgruppen ska bära tröjan eller västen som följer med i paketet.

Paus

Samla gruppen på morgonen när ni kommer till städområdet. Rekommenderat är att ni startar på förmiddagen.
Tänk på att komma klädda efter vädret och för miljön, det
vill säga med bra och stabila skor bland annat.

Se till att en person i gruppen ansvarar för att notera
ungefärlig längd på stranden. Det här görs enklast via
exempelvis en app, till exempel Runkeeper.
Fota och filma gärna från städningen, och publicera i
sociala medier för att berätta om er betydelsefulla insats
(läs mer om det på sista sidan). Tänk dock på säkerheten
när ni fotar och filmar, och publicera inte något på någon
som inte vill vara med på bild.

Dela in er i grupper och bestäm områden

Vi rekommenderar att dela in deltagarna i grupper om 2-3
personer som går tillsammans med olika säckar, så att
ni kan dela upp skräpet redan från början. Städledaren
bestämmer fördelning av områden på den sträcka ni fått.
Tänk på att vända blicken då och då eftersom det är lätt
att gå förbi och missa skräp. Smått som stort - allt skräp
är viktigt att plocka upp! Observera att städningen dock
inte omfattar organiskt material, såsom tång eller sjögräs
på en strand.

Säkerhet

Om ni tycker att vädret är ogynnsamt vid den planerade
städdagen, till exempel att det är vind eller regn som
påverkar säkerheten, ska ni skjuta på städningen. Då får
ni möjlighet att genomföra städningen vid ett senare
tillfälle i stället.

Under dagen kan det komma besök från lokalmedia som
är nyfikna på ert arbete. Berätta gärna om uppdraget, om
vad ni har hittat och om betydelsen av städning av naturen. Om ni får frågor ni inte kan svara på, be journalister
eller andra att kontakta Städa Sverige.
Samlas gärna i halvtid av städpasset för att se hur långt
ni har kommit. Kanske behöver ni planera om för att
hinna med hela ert tilldelade område. Målet är att ni
ska hinna med hela den tilldelade sträckan. Skulle ni inte
hinna, rapporterar ni det till Städa Sverige.

När skräpet är insamlat – notera antal säckar
Samla ihop säckarna på angiven plats eller på en plats
där de är lätta att hämta upp, om kommunen ska hämta
säckarna. Sortera säckarna i högar med samma slags
skräp så att det blir lättare för dem som ska hämta
säckarna. Stort skräp som inte får plats i säckarna
placeras i tydliga högar för brännbart och icke brännbart,
så att de som hämtar skräp lätt kan se vad som är vad.
Notera hur många säckar brännbart, icke brännbart,
miljöfarligt avfall och pant som ni har fått ihop. Säckarna
med pantförpackningar pantar ni såklart, för ytterligare
värdefulla kronor till klubbkassan.

Avslutning

När arbetet är färdigt, samla gruppen och känn er nöjda.
Ni har nu hjälpt till att skapa en bättre och en finare miljö!

Rapportera in er städning

Varje förening rapporterar sin genomförda aktivitet på
www.stadasverige.se. Tänk på att notera hur många
säckar ni samlat in av brännbart skräp, icke brännbart,
pant och eventuellt miljöfarligt avfall. Vi vill gärna ha
information om ovanligt skräp.

Ledaren har ansvar för gruppen under dagen. Undvik
områden där ni kan utsätta er för fara, till exempel hala
klippor. Om ni hittar skräp som kan vara farligt avfall,
exempelvis burkar och flaskor med okänt innehåll, så var
försiktiga. Fråga städledaren om ni ska ta hand om det
eller om kommunen ska kontaktas för hjälp.

Rapportering, steg för steg:
1. Gå in på www.stadasverige.se.
2. Klicka på ”För föreningar” och sedan ”Rapportera”.
3. Fyll i Rapportkort Kust

Sortering av skräp

Det är viktigt att ni fyller i och skickar in rapportkortet så
snart som möjligt efter genomförd städning. På så vis kan
Städa Sverige ha uppdaterad information och hantera
ersättningen snabbare.

Under städningen sorterar ni skräpet som ni hittar. I första
hand gäller det att sortera i brännbart, icke brännbart,
pant och eventuellt miljöfarligt avfall. Säckarna med
burkar och flaskor med pant tar ni självklart och åker och
pantar efter städning.

OBS!

Pantamera

Skräpfakta

Gör en insats för miljön och
tjäna extra pengar till föreningen!

Vanliga frågor kring avfall
och återvinning

Pantamera och Städa Sverige samarbetar kring återvinning av burkar och PET-flaskor. Nu har ni som förening
chans att göra en insats för miljön samtidigt som ni får
en extra peng till föreningen. Alla som deltar i Städamera
kommer sannolikt att hitta en del pant på stranden. Om
det är en mindre mängd med pant går ni till en butik och
pantar själva, men om det är en större mängd pant så
kan ni bli kunder hos Pantamera. För mer information, se
ersättningsmodell nedan.

Jag har hört att det inte är någon idé att sortera
eftersom allt ändå blandas ihop och läggs på tippen
eller bränns upp. Är det sant?
Svar: Alla olika sorters avfall skickas till återvinning var för
sig. Avfallet kan dock innehålla en del oönskade ämnen
som inte kan materialåtervinnas. De sorteras ut och
energiåtervinns eller deponeras. Det är viktigt att avfallet
som återvinns till nya produkter har en hög kvalitet och
inte innehåller oönskade ämnen.

Ersättningsmodell Städamera
Schablonersättning, 200 kronor för fylld ”föreningssäck”.
Burkar och PET-flaskor sorteras separat i säckarna. I
respektive säck kan man även skicka med platta burkar,
utländska burkar och platta PET-flaskor.

Är det verkligen miljövänligt att diska ur förpackningar för återvinning?
Svar: Förpackningarna behöver inte vara kliniskt rena för
att kunna återvinnas. Det räcker att skölja bort det värsta,
för hygienens skull. För att inte slösa energi är det
naturligtvis bra att inte skölja ur förpackningarna under
rinnande varmvatten. Rester av tvål och schampo kan
med fördel lämnas kvar, eftersom det fungerar som
rengöringsmedel i samband med plaståtervinningen!

Så gör föreningen vid kundregistrering:
Anmäl er på:
http://pantamera.nu/vara-tjanster/foreningar/
Lämna klubbnamn, adress, organisationsnummer samt
bank- eller plusgiro för utbetalning. Föreningen får ett
”föreningskit” innehållande: en rulle gröna säckar, 25
etiketter samt säckförslutare.
Föreningen samlar förpackningar i respektive säck.
OBS: inget skräp eller matavfall. Då riskerar ni att bli utan
ersättning. Föreningen kontaktar kundtjänst och får tips
på närmaste inlämningsställe. Föreningen lämnar de
gröna säckarna, förslutna och med etikett.
Föreningen behåller ena delen av etiketten. Spara
den delen av etiketten i fall problem skulle uppstå.
Ersättningen utbetalas inom några veckor.
Vid eventuella frågor kontakta Pantameras kundtjänst på
kundtjanst@returpack.se.
Pantameras uppgift är att informera om pantsystemet,
administrera ekonomin samt samordna återtagningen
av pantförpackningar, så att systemet fungerar i alla led.
Målet är ökad återvinning. Ni vet väl att man sparar hela
95 procent energi genom att återvinna en burk jämfört
med att tillverka en ny?!

Är det miljömässigt försvarbart att frakta avfall för
återvinning kors och tvärs?
Svar: Återvinning av förpackningar är miljömässigt bra,
det sparas både energi och material. Den miljöbelastning
som uppstår av extra transporter motiveras av de miljövinster som uppnås.
Hur bra är vi i Sverige på att panta burkar och
PET-flaskor?
Svar: Varje år pantas drygt 1,85 miljarder burkar och
PET-flaskor i Sverige. Vi är därmed bland de bästa i
världen på att panta. Under 2017 pantade genomsnittssvensken 183 PET-flaskor och aluminiumburkar totalt.
Källa: sopor.nu och pantamera.nu.
På sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt
avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas
och vad som händer med det sedan.

BLI EN MILJÖKÄMPE - DU OCKSÅ!
Hej!
Plast i hav och vatten är ett stort ökande
problem. Om vi inte gör något åt saken har vi
snart mer plast än fisk i haven, menar forskare.
Städa Sverige söker nu ungdomar i åldern
13-15 år som vill göra något åt saken! Som till
exempel vill få oss att använda mindre onödig
plast, återvinna mer och engagera fler. Vi söker
Miljökämpar! Och vi tror att ungdomar som har
varit med i en städning med Städa Sverige, som
har hittat en massa skräp och vill få en renare
natur och engagera fler är bra miljökämpar.
I Facebook-kanalen Miljökämpar vill vi tillsammans med dig samla erfarenheter och
sprida budskapet till andra unga om att värna
miljön. Ni är framtiden och du kan göra skillnad
för din generation!

Hur går det till?
1. www.stadasverige.se/miljoutbildning (dela i kanalen
Miljökämpar på Facebook när du klarat utbildningen).
2. Dela bild från städning på kanalen miljökämpar,
Facebook och Instagram, med hashtaggarna
#städasverige #miljökämpar.
3. Berätta i skolan om städningen du genomfört med
din förening.
4. Dela bild från skolmiljö på fb och insta, med hashtaggarna #städasverige #miljökämpar, när du berättat
om din städning med föreningen.
När du nått så här långt lyfter vi dig som miljökämpe i
vår kanal på Facebook och Instagram.
Kontakt
Hör gärna av er till Anton Hedlund på Städa
Sverige om du vill veta mer!
anton.hedlund@stadasverige.se • 070-683 08 73
www.stadasverige.se
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Städa Sverige i sociala medier
Städa Sverige finns i flera sociala medier. Genom att följa oss i de olika kanalerna, och genom att gilla och dela det ni
ser, ökar ni era chanser till att få mer städuppdrag. Detta genom att ni synliggör det viktiga uppdrag som ni och vi gör.
Det är också positivt om ni själva, både i er förenings kanaler som privata, lägger upp bilder och inlägg om och från
de städuppdrag ni utför. Vid de tillfällena, se till att använda hashtaggarna #städamera och #städasverige. Tagga oss
gärna också!
facebook.com/stadasverige
instagram.com/stada_sverige
twitter.com/stadasve

#städamera
#städasverige

Fototävling 2018
Delta i fototävlingen - och ha chans att vinna
en extra föreningsersättning till ditt lag!
Städa Sveriges omtyckta fototävling fortsätter även under
2018. Ni tävlar med era bästa bilder från städdagen!
Städa Sverige fyller 30 år i år så bilder på detta tema
kommer att uppskattas lite extra.
Tävlingen är öppen för alla föreningar och lag som städar
och det går bra att bidra med flera bilder i tävlingen. Ett
vinnande bidrag utses varje månad under perioden april
– oktober, och prissumman är 5 000 kronor som tillfaller
föreningens/lagets kassa!

Så här deltar du/ni:
• Dela med dig av ditt bästa minne från städdagen.
• Gilla och följ Städa Sverige på Facebook om du
vill tävla via Facebook. Gilla och följ Stada_Sverige på
Instagram om du vill tävla via Instagram.
• Ladda därefter upp din bild på Städa Sveriges tidslinje på Facebook eller ladda upp bilden på er Instagram.
På Instagram måste du ha en öppen profil för att kunna
delta.
• Berätta kort om var och när bilden är tagen.
• Tagga inlägget med #städasverige & #april2018
(aktuell månad)
Tävlingsregler: Genom att delta i tävlingen godkänner du
att Städa Sverige får använda ditt bidrag i sina kanaler.
Lycka till!

Tips!

Missa inte Badkaret,
med världspremiär den 10 april!
Se filmen i våra sociala kanaler
eller via länk från vår hemsida
stadasverige.se.
Gilla! Dela!

