Vårstädning 2020 ver.2
Helgen den 18–19 april genomför vi den Obligatoriska traditionella vårstädningen på Örby och
områden i Rydebäck.
I love Hbg följer Folkhälsomyndighetens samt Håll Sverige rents rekommendationer när det gäller
Vårstädningen. För tillfället finns inga hinder för att genomföra Vårstädningen men vi följer
utvecklingen och förändringar kan ske. Vi har tagit beslut om att inte låna ut handskar för att minska
smittspridningen.
•
•

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer, använd handskar vid skräpplockningen och var noga
med handhygienen.
På Håll Sverige rents webbplats finns tips som alltid är bra att tänka på vid skräpplockning.
Kansliet kommer att avhämta material till städningen som kommer att ligga i bollförrådet i Rydebäck
och i klubbstugan på Örby. Sopsäckar samt namnlistor och kartor. Brev till resp grupp kommer även
att finnas.
Sophämtning
För er som har många skräpplockande barn och ungdomar kan det finnas behov av att dela upp
området och de tidpunkter ni ska städa mellan er för att inte överskrida samlingar på över 50
personer.
Fyllda sopsäckar lämnas i Rydebäck, efter Rydebäcks IF:s klubbstugas ingång i det vit streckade fältet.

(EJ UTANFÖR OCH INTE UPPE VID INGÅNGEN TILL RYDEBÄCKS IF:s INGÅNG)
Fyllda sopsäckar lämnas på parkeringen till höger om ingången till Örby IP.

Efter genomförd städning, skall gruppen fotograferas med sitt städmaterial och skicka sina bilder till
ulf.dahl@fortunaff.se som kommer att se till så ni får ersättning av antalet som finns med på
fotografiet. Bifoga även deltagarlista.
(Samtliga deltagare tillsammans med årets skräpplockningssäck.)
Bilden/bilderna ska vara tagna vid skräpplockningstillfället.

•
•
•
•
•

För att få ersättning ska deltagarna vara medlemmar i din förening och i åldern 5–20
år. Och samtliga deltagare skall vara synliga på bild för att få ersättning.
Ersättningen är 200 kronor per person för cirka 3 timmars aktivitet.
Städdagar är obligatoriska och en föreningsaktivitet där ersättningen fördelas 50/50
per lag och föreningen
Bilden ska vara en gruppbild som är tagen vid skräpplockningstillfället. Du kan skicka fler än
en bild.
Obs! Tänk på att bilderna kan komma att publiceras på webben och i sociala medier så var
noga med att ange om bilderna inte får publiceras.

Regler:
•

Tänk på att säckarna inte ska innehålla grenar, sten eller annat som tillhör naturen.
Miljöfarligt avfall som batterier placeras väl synligt bredvid säckarna.

Följande skräp bör inte barn plocka:

•

Trasigt glas
Vassa föremål av trä, metall eller plast
Batterier
Medicinskt avfall (medicinflaskor, kanyler)
Olja, oljefat
Kondomer

•

Bifogar en exempelbild på hur fotot skall se ut:

•
•
•
•
•

Karta över städområde Rydebäck:

Karta över städområde Rydebäck:

Karta över städområde Örby:

Frågor, besvaras på mejl eller telefon: 0731-777177, Ulf Dahl
Lycka Till.

