
 

 
 

Det stora städuppdraget –  

en guide till att ta fram ett område att städa och om bortforsling av skräp 

 
1. Ta fram ett område att städa 

I det stora uppdraget i Klara, färdiga, städa! ingår att ta fram ett område i det offentliga rummet att 

städa. Gör det själva, eller be kommunen om hjälp. Kontakta då exempelvis kommunens gata- och 

parkförvaltning, miljöförvaltning eller renhållningsförvaltning. 

 

Under 2019 fokuserar Klara, färdiga, städa! på vattennära områden. Det kan exempelvis vara längs 

kusten, längs en å eller på och omkring den lokala stranden. Där folk rör sig finns det oftast skräp att 

hitta. Känner ni till ett extra skräpigt område är det givetvis ett bra val. Området ska ta cirka 3 h att 

städa för cirka 20 deltagare. Det kan motsvara exempelvis:   

* Ca 2-3 km strand 

eller 

* Naturområde vid vatten motsvarande 10-12 fotbollsplaner i storlek, i lätt terräng. 

 

Via karttjänsten på eniro.se kan du ringa in ett område genom att markera en yta. Se nedan hur du 

hittar tjänsten: 

 
 

Kopiera länken till ditt markerade område, och skicka till Städa Sverige för godkännande innan 

utförandet. 

 

2. Bortforsling av skräp 

Skräpet som plockas slängs i Städa Sveriges gula säckar. Det sorteras i brännbart, icke brännbart, 



 

miljöfarligt och pant. Panten får ni själva ta och panta. Övriga säckar ska forslas bort. Kommunen kan 

ha möjlighet att forsla bort skräpet om ni städar på deras mark. Kontakta exempelvis kommunens 

gata- och parkförvaltning, miljöförvaltning eller renhållningsförvaltning för att be om hjälp. Kom 

överens om var ni ska lämna säckarna, och säkerställ att kommunen vet när säckarna finns att hämta. 

 

Har kommunen inte möjlighet att hämta skräpet måste ni själva forsla skräpet till en 

återvinningscentral där det ska sorteras korrekt. 

 

3. Tillstånd 

Informera alltid kommunen, om det är deras mark ni ska städa, att ni tänker städa och när ni ska göra 

det. Kontakta exempelvis kommunens gata- och parkförvaltning, miljöförvaltning eller 

renhållningsförvaltning för att hitta rätt person. 

 
 

Om Klara, färdiga, städa!  

Klara, färdiga, städa! är ett samarbete mellan idrottens miljöorganisation Städa Sverige och ICA 

Stiftelsen där vi jobbar för ett mål: en natur utan skräp. Tillsammans med Städa Sverige kan ICA-

sponsrade idrottsföreningar få ett viktigt uppdrag av oss: att städa sin närmiljö. Som tack får 

föreningarna som deltar och städar ett extra sponsringsbidrag till klubbkassan. 

Deltagarna har fyllt minst 12 år och varje förening/lag har en ansvarig städledare. Innan utförandet 

får alla ta del av Städa Sveriges digitala utbildning om skräp, skräpplockning och hållbarhet.  

 

Samtliga medverkande omfattas av Städa Sveriges försäkring, utöver den försäkring som 
medverkande förening har.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


