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V I  H Å L L E R  R E N T 

23 april, Strömsnässkolan 

HELA DAGEN – Maja Söderberg, författare och expert på klimatsmart mat, håller i övningar, 
workshops och föreläsningar för både elever och personal: 
 

o realistiska övningar för att tydliggöra hur utsläppsrätterna fungerar  
o menyval på basis av minimal eller maximal klimatpåverkan 
o recept & instruktioner till klimatsmart matlagning 
o ”tvärtom”- övning där eleverna får agera matproducenter som inte skyr några medel för 

att förstöra vår hälsa eller miljö, och därefter ha gruppövningar i hur man ska lösa 
problemen man skapat 

o föreläsning om hur man blir en ”hållbar” konsument 

24 april  

Timsfors skola ”ploggar” med träningsinspiratören Jane Nilsson. Klockan 9.45 – 11.00 
Huneskolan ”ploggar” med träningsinspiratören Jane Nilsson. Klockan 11.55 - 12.55 

25 april 

o Kurs för kommunens tjänstemän om ”Sparsam körning”. Arrangeras av projektet ”Res grönt i 
gröna Kronoberg”.   
Klockan 9 - 11 och 13 - 15. Ripesalen, Markaryds kommunhus. 

o Kommunpersonal plockar skräp 
Kommunens personal manifesterar med skräpplockartävling och utser den enhet som blir 
”Årets återvinnare”.  
Allmänhet, föreningar, politiker med flera är hjärtligt välkomna att gå med oss! Sopsäckar 
finns på Markaryds kommunhus, kulturhuset, biblioteket i Strömsnäsbruk, Coop i Traryd samt 
Ica Nära i Strömsnäsbruk. De medverkande bjuds på fika och korv med bröd.  
Klockan 16 – 18.  
 

o I Strömsnäsbruk utgår vi från Lagadalskyrkan. 
o I Markaryd utgår vi från kommunhuset.  
o I Traryd ses vi på Skansborg. 
o I Timsfors ses vi på skolan. 

 
   

 

Varje vår deltar Markaryds kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i 
landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra 

sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. 

V I  H Å L L E R  R E N T 

Varje vår deltar Markaryds kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i 
landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra 

sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. 

Kontakt: Hanna Stigmar 
GIS-ingenjör 

Tekniska förvaltningen 
Telefon: 0433-72082 

hanna.stigmar@markaryd.se 

Kontakt: Hanna Stigmar 
GIS-ingenjör 

Tekniska förvaltningen 
Telefon: 0433-72082 

hanna.stigmar@markaryd.se 


