
Vill ni tjäna pengar till er förening eller 
lag genom att städa i er närmiljö?
Nu kan ni få 6000 kr genom att delta i 
ett städprojekt och samtidigt lära er om 
miljö och hållbarhet. Detta är ett 
erbjudande till er tack vare förenings-
samarbetet med er lokala ICA-handlare.

Anmäl ert intresse som förening eller 
som lag redan idag för att öka chansen 

att få delta. Det finns ett begränsat 
antal uppdrag.

Anmäl er idag!
stadasverige.se/intresseanmalan-
klarafardigastada

Städtillfällen:
Vår, 30 april – 8 maj
Höst, 1–4 oktober.

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

Om projektet.

Anmäl er senast

28 februari för vårens

uppdrag och  1 juni för

höstens uppdrag!

https://stadasverige.se/intresseanmalan-klarafardigastada


Så här går ett 
städuppdrag till.
NÄR?
Städperioderna är 30 april-8 maj samt 1–4 
oktober. 
 

VAR?
Ni tilldelas ett område i er närhet. Det kan till 
exempel vara i närheten av tränings-
anläggningen, nära ICA, centralt på er ort, en lokal 
badplats eller på en plats på orten 
där det behövs. Städa Sverige delar ut 
städområde men uppskattar förslag på platser 
som behöver städas. Ett uppdrag tar ca 3-4 
timmar.

HUR?
Ni samlas på en bestämd dag och tid för att sedan 
plocka allt skräp ni hittar i området. Detta 
grovsorterar ni allteftersom ni städar och i 
uppdraget ingår även att göra en skräpanalys. 
Känn er riktigt nöjda över en lokal och påtaglig 
miljöinsats!
 

VILKA?
Ett städuppdrag kräver cirka 20 personer inklusive 
minst en ledare över 18 år. Alla som är med och 
städar måste fylla minst 11 år under året.

INFÖR
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.

STÄDDAGEN
Under städdagen är ni en av många föreningar 
och lag som rensar upp i sin närmiljö i Sverige! Ni 
gör en god insats samtidigt som städningen är en 
rolig, lärorik och lagbyggande aktivitet. Ta gärna 
bilder och berätta om er fina insats i sociala 
medier för att inspirera andra. Tagga era bilder 
med #klarafärdigastäda #ICA #icastiftelsen.

EFTER
Senast två dagar efter aktiviteten skickar ansvarig 
ledare in en skräprapport till Städa Sverige. Inom 
fyra veckor får ni ersättningen insatt på 
föreningen eller lagets konto. 

Om du har frågor om Klara, färdiga, städa! kontakta 
projektledare Heléne Mathiesen på 
helene.mathiesen@stadasverige.se eller 
0730-46 61 35.

mailto:helene.mathiesen@stadasverige.se

