Tjäna pengar till er förening eller ert
lag genom att städa i er närmiljö!
Detta är ett erbjudande till er tack
vare er förenings samarbete med
en lokal ICA-handlare!

Anmäl ert intresse som förening eller
som lag. Städuppdrag fördelas efter
hand och det finns ett begränsat antal
uppdrag (sponsrade av ICA).

Anmäl er idag!
Ni kan tjäna 8 000 kr eller 5 000 kr
på ett städuppdrag. Den större
ersättningen får ni om ni själva tar
fram område och tar bort skräpet.

stadasverige.se/intresseanmalanklarafardigastada
Städperioder 1–4 maj och 4–5 september

Om projektet
Klara, färdiga, städa! är ett samarbete
mellan Städa Sverige och ICA med
ett tydligt mål: en natur utan skräp.
Tillsammans med Städa Sverige kan
ICA-sponsrade idrottsföreningar få

st
Anmäl er sena
ns uppdrag
15 mars för våre
r höstens
och 5 augusti fö
uppdrag!

ett viktigt uppdrag: att städa sin
närmiljö. Tillsammans utbildar vi
våra ungdomar och samlar (förutom
skräp) vilja och kraft för att kunna
låta naturen vara natur.

Så här går ett
städuppdrag till.

VILKA?
Ett städuppdrag kräver cirka 20 personer. Det
kan vara både ungdomar och ledare (minst en
ansvarig över 18 år). Alla som är med och städar
måste fylla minst 11 år under året.

VÄLJ UPPDRAG
• I uppdraget som är värt 8 000 kronor ingår
det att ni själva ta fram ett lämpligt område
att städa (som godkänns av Städa Sverige)
och ordnar med bortforsling av skräpet.

INFÖR

• I uppdraget som är värt 5 000 kronor ordnar
Städa Sverige område och bortforsling.

Inför städdagen får ni säckar, handskar och
annan utrustning skickad till er. Ni får också
ta del av Städa Sveriges digitala utbildning
om skräp, hållbarhet och om hur man städar.
Utbildningen är obligatorisk för alla som
ska vara med och städa.

NÄR?

STÄDDAGEN

Städperioderna är 1–4 maj och 4–5 september.

Samlas på bestämd dag och tid och plocka
allt skräp ni hittar inom området, och passa
gärna på att berätta om er fina insats i sociala
medier. Känn er riktigt nöjda över en lokal och
påtaglig miljöinsats!

När ni fått besked om att ni har fått ett uppdrag
bestämmer ni tillsammans med er ICA-handlare
dag och tid för utförandet, inom ramen för
aktuell städperiod.

VAR?
Ni städar i ett område på er ort.
Under 2021 kan ni välja att städa ett vattennära område – exempelvis en kuststräcka,
längs en å eller på och omkring den lokala
stranden. Eller ett område i erat ”kvarter”.
Det kan t ex vara i närheten av träningsanläggningen, nära ICA, centralt på er ort
eller på en plats på orten där det behövs.
Området ska ta drygt 3 timmar att städa
för cirka 20 personer.

EFTER
Efter städdagen skickar ansvarig ledare in en
skräprapport till Städa Sverige, senast tre dagar
efter genomförd städning. Inom fyra veckor får ni
ersättningen insatt på föreningen/lagets konto.
Har du frågor om Klara, färdiga, städa!?
Kontakta projektledare Josefin Warg på
josefin.warg@stadasverige.se eller 08-683 30 04.

