
I samarbete med
Städa Sverige



Som handlare spelar du en viktig – ja faktiskt helt 
avgörande – roll i det här projektet. Ditt miljötänk 
och engagemang är ovärderligt.

Förutsättningen för att vara en del av Klara, 
färdiga, städa! är att du som handlare erbjuder 
ICAs miljökasse i din butik och att du samarbetar 
med en lokal förening. 

Föreningen ansöker hos Städa Sverige om att få 
städa i er närmiljö. Kontakta gärna föreningarna 
som du samarbetar med och peppa dem att 
ansöka. Ju fler engagerade desto bättre!

Varje såld miljökasse bidrar till att ICA Stiftelsen 
kan finansiera det här projektet. Pengarna  
betalas sedan ut i respektive handlares namn  
till de föreningar som städar.

Kommunicera gärna  
Klara, färdiga, städa! i dina 
egna kanaler. Berätta hur du jobbar tillsammans 
med föreningarna för att städa i närmiljön. 
Material till butik och sociala medier kommer från 
ICA Reklam och du hittar det på ICAs intranät från 
och med maj.

Klara, färdiga, städa! är ett samarbete mellan  
ICA, ICA Stiftelsen och Städa Sverige där vi 
tillsammans engagerar idrottsföreningar att 
städa i sin närmiljö. Klara, färdiga, städa! har  
ett mål – att städa naturen.  

Tillsammans samlar vi kunskap, vilja och kraft att 
låta naturen vara natur. Varje såld miljökasse 
bidrar till att ICA Stiftelsen kan finansiera det här 
projektet. Pengarna går sedan till de föreningar 
som städar. 

Städa din del av Sverige.

Hållbarhet är en självklar och viktig del av ICAs arbete. Vi ska hjälpa 
våra kunder till mer och fler miljösmarta val. Tillsammans kan vi göra 
verklig skillnad. Och det ska vi göra!

Alla kan göra något.  
Det här gör vi.

Miljökassen gör det möjligt.

90%  
av ICA-handlarna  

tyckte projektet var  
bra för att aktivera 

samarbetet med den 
lokala föreningen.

Resultat under 2019
13 ton skräp på 54 orter.

70 engagerade lag från 57 föreningar

1 798 engagerade barn, ungdomar och ledare.

48 kommuner från Kalix i norr till Eslöv i söder.

45 medverkande ICA-handlare.



Så här går det till.

1. 
Föreningen ansöker om att få städa på  
stadasverige.se/klarafardigastada 

2. 
Städa Sverige fördelar uppdrag och meddelar handlare och 
föreningar vilka som får städa. Första städperioden är 9-17 maj, 
andra är 5–6 september. Städa Sverige bestämmer vilken förening 
som städar inom vilken period. Därefter kan du och föreningen i 
samråd bestämma vilket datum inom perioden som passar er bäst. 
För att kunna få ett städuppdrag i september måste föreningen 
ansöka senast 7 juni.

3. 
Föreningen som ska städa kan välja mellan att själva ta fram ett 
lämpligt område att städa samt sköta dialog med kommunen  
om plats för städning och om skräphämtning, eller välja att  
Städa Sverige ordnar det. I det första alternativet får  
föreningen en större ersättning.

4. 
Innan städningen sätter igång får föreningen städutrustning 
(säckar, handskar, t-shirts) skickad till sig, till den adress de själva 
anger. De får även ta del av Städa Sveriges digitala utbildning om 
skräp, hållbarhet och praktiskt genomförande. 

5. 
Föreningen städar! Städtillfällena är ett ypperligt tillfälle för dig 
som handlare att synas lite extra. Varför inte peppa och stötta din 
städande förening lite extra och bjuda på städfika på plats?

6. 
Städa Sverige sammanställer och kommunicerar resultatet av 
städningen till ICA. Du får gärna kommunicera resultatet till dina 
kunder, exempelvis via sociala medier eller i butiken. Material hittar 
du på ICAs intranät från och med maj. Ett tips är att också kontakta 
lokalpress på din ort inför städdagen för att kanske få lite extra 
uppmärksamhet. 

7. 
Ersättningen till föreningen betalas ut av ICA Stiftelsen och Städa 
Sverige, men ”checkutdelning” kan göras hos dig i butik.

Frågor och svar
Vad innebär ett städuppdrag?
Ett städuppdrag kräver cirka 20 personer, 
såväl ungdomar som ledare (minst en 
ansvarig över 18 år). Både en förening  
i sig eller ett separat lag kan anmäla sig 
för ett uppdrag så länge deltagarantalet 
uppfylls. Deltagare måste fylla minst 12 
år under året, det vill säga vara födda 
senast 2008.

Hur sker uppdragsfördelningen?
20% av uppdragen fördelas genom 
”först till kvarn”-principen. Uppdrag 
fördelas därefter utifrån butiksstorlek 
(alla typer av butiker ska representeras) 
och ur en geografisk aspekt, men också 
här gynnas en tidig ansökan.

Vad får föreningarna som städar?
Om den förening som du sponsrar  
blir utvald att delta innebär det att 
föreningen får 5 000–8 000 kr i extra 
sponsringsbidrag för denna städning. 
Summan kommer ifrån ICA Stiftelsen.

När städar föreningen? 
Städa Sverige meddelar föreningen om 
de ska städa i maj eller september. 
Första städperioden är 9–17 maj och 
andra 5–6 september.  
Du och föreningen bestämmer 
tillsammans vilken dag som passar 
bäst, inom ramen för städperioden.

Begränsning 
Det är enbart handlare som erbjuder 
ICAs miljökasse i sin butik som kan delta 
i projektet. Städa Sverige ger max två 
städuppdrag per ICA-butik. Två olika 
lag från samma förening kan få varsitt 
städuppdrag. Vill du som handlare ha 
med fler föreningar eller lag kan ni 
gärna lägga till fler för egen kostnad. 
Kontakta Städa Sverige för mer 
information.

Kontakt 

För frågor om ICA Stiftelsens projekt och partners kontakta 
Pinar Basaran: pinar.basaran@icastiftelsen.se

För frågor om Städa Sverige, kontakta Josefin Warg: 
josefin.warg@stadasverige.se



Plast och annat skräp är ett stort hot mot världens 
alla vatten, och det är ett av de miljöproblem som 
Städa Sverige jobbar hårt med. Ambitionen är att 
permanenta vatten- och naturstädningar, i likhet  
med vägstädning och strandstädning.

Att samarbeta med Städa Sverige är att stödja både 
ungdomsidrott och miljö. Städa Sveriges städprojekt  
i naturen utförs av ungdomar från föreningar, som för 
sin insats får en ersättning till klubben.

Städa Sverige har i över 30 år engagerat en halv 
miljon ungdomar i att städa olika delar av den 
svenska miljön. Totalt har de plockat 45 miljoner kilo 
skräp från svenska vägar, kusten och naturområden.

Sedan starten har all städning genererat 250 miljoner 
kronor till den svenska idrotten.

Det faktum att Städa Sveriges städkraft utgörs av 
idrottande föreningsungdomar ger flera effekter:  
En förändring i beteende etableras i en relativt  
tidig ålder. Den 12-åring som en gång plockat skräp 
slänger aldrig mer skräp på marken, pekpinnar är 
därmed onödiga. Föreningar och lag som städar får 
ett viktigt bidrag till sin verksamhet och gör samtidigt 
en värdefull insats för miljön och naturen.

Mer information finns på stadasverige.se

Om Städa Sverige


