Nordiska
kusträddardagen
den 4 maj 2019
Tips på hur ni som kommun kan engagera
era invånare att delta i Nordens största
kuststädaraktion.

Med stöd av:

To-do
7 steg mot ett renare hav

1. Bestäm en dag och tid för er strandstädning. Gärna
den 4 maj.
2. Hitta en nedskräpad strand eller vik som är
lättillgänglig för allmänheten.
3. Anmäl kommunens strandstädning på Håll Sverige
Rents hemsida för gratis skräpplockarmaterial. Då kan
vi också annonsera ert event på hemsidan.
4. Nå ut och kommunicera kring er
strandstädaraktivitet.
5. Organisera upphämtning av insamlade säckar.
6. Boka in några kollegor för att hjälpa till på dagen.
7. Strandstäda med allmänheten i din kommun.

nyhet på hemsidan
Hjälp haven med en enkel handling - Nordiska
kusträddardagen 4 maj
Nedskräpningen av våra hav är ett av vår tids största miljöproblem.
Samtidigt är det ett problem vi alla kan hjälpa till att lösa.

Nordiska kusträddardagen på 10 sekunder
Nedskräpningen av våra hav är ett av vår tids största miljöproblem.
Samtidigt är det ett problem vi alla kan hjälpa till att lösa. På Nordiska
kusträddardagen den 4 maj går människor i hela Norden ut på sin
närmsta strand och plockar skräp. Förra året deltog nästan 40 000
människor. Hjälp haven med en enkel handling – bli kusträddare!

Den 4 maj anordnar Håll Sverige Rent Nordiska kusträddardagen
- en dag då människor i hela Norden går ut på sin närmsta strand
och plockar skräp. Förra året deltog nästan 40 000 kusträddare.
I <din kommuns namn> ordnar vi en lokal strandstädardag för alla
som vill göra en insats för havet. Vi samlas klockan <i din kommun>
på <i din kommun>.
Var: <i din kommun>
När: <i din kommun>

Facebook-inlägg
”Hjälp haven med en enkel handling! Den 4 maj anordnar Håll
Sverige Rent Nordiska kusträddardagen. I <din kommun> samlas vi
på <i din kommun> klockan <i din kommun> för att plocka skräp
längs stranden.”
”Visste du att 5 badkar skräp flyter i land varje timme längs
Bohuskusten? På lördag (4 maj) anordnar Håll Sverige Rent
Nordiska kusträddardagen - en dag då hela Norden går ut på sin
närmsta strand och plockar skräp. I <din kommun> möts vi på <i
din kommun> för att tillsammans bidra till renare hav!”

Fakta om skräp i havet
5 badkar skräp flyter iland på
Bohuskusten, varje timme.
80% av allt skräp i haven kommer
från land.
8 miljoner ton skräp hamnar i
haven varje år.

att tänka på

Under

Här kommer lite tips att tänka på innan, under och efter Nordiska
kusträddardagen den 4 maj. Förhoppningsvis kan dessa tips ge er lite
vägledning kring hur ni ska locka människor att engagera sig.

Dokumentera er egen aktivitet, oavsett om det är ett stort publikt
evenemang eller ni själva på förvaltningen som plockar skräp. Det räcker
ofta långt med att bara ta bilder med mobilkamera. Kommunicera gärna
genom att:

Innan

-

Berätta för era invånare om varför ni engagerar er i kampanjen och hur
man kan delta. Gör det lätt att göra rätt. Detta kan man göra på olika sätt,
till exempel:
-

en annons i lokaltidningen.
en nyhet på kommunens hemsida (se föregående sida).
affischer på stan.
inlägg i sociala medier (se föregående sida).

När det närmar sig
Påminn om vad som gäller; vilken dag, tid och plats.
- ”Nu är sista chansen att anmäla sig”
- Inlägg i sociala medier
- Utskick med praktiska detaljer till anmälda

Lyfta fram deltagare i inlägg i sociala medier.
Visa upp engagemanget! Tipsa gärna lokaltidningen för ett lokalt

reportage.

Efter
Tacka och ge tillbaka! Vad åstadkom vi? Sammanfatta antalet deltagare,
särskilda insatser och annat som ni vill lyfta fram. Kommunicera gärna
genom att:
Presentera resultatet i pressmeddelande, på sociala medier och till
politiker.
Tacka deltagarna genom diplom, utskick, inlägg i sociala medier,
biobiljetter eller särskilda evenemang.

Med stöd av:

