
Hej Konståkningsklubben Iskristallen!

Grattis! Ni har blivit uttagna till Svenska Städlandslaget och det viktiga
uppdraget att i samarbete med ert BAUHAUS-varuhus i Sundsvall och
Städa Sverige städa ett område i er kommun.

Svenska Städlandslaget är ett samarbete mellan BAUHAUS, Städa Sverige och
idrottsföreningar med ett mål: Att städa naturen fri från skräp.

Ert städuppdrag ska ske den 6 juni 2022 kl. 09.00 – 12.00. Ni kommer att få fina
landslagströjor (som ni får behålla efter städningen), handskar och säckar som
delas ut från ert lokala BAUHAUS varuhus från klockan 8.15 på er aktuella
städdag (lokala variationer i öppettider kan förekomma, så kolla vad som gäller
för just ert varuhus).

Nästa steg

1. Ert uppdrag kräver cirka 20 deltagare. Barn mellan 11-18 år och tre stycken
vuxna.

2. Ni kommer inför ert städuppdrag få en informationsfolder samt en karta över
det område som ni tilldelats. På kartan finns det tydligt markerat vart ni ska ställa
era säckar för upphämtning när ni har städat klart. Det är viktigt att säckarna
även märks med medföljande pennor enligt anvisning i den digitala
miljöutbildningen. Ni får även info om hur ni rapporterar er städning och på så
sätt får er ersättning på 5000:-

BAUHAUS-varuhus på 21 orter i Sverige städar samtidigt den 6:e juni på
Sveriges nationaldag.

Tillsammans med er kommer även anställda på BAUHAUS att vara med och
städa. Det kommer till största delen ske vid ett annat tillfälle senare under året
men det kan förekomma personal från BAUHAUS vid städningen den 6:e juni
också.  Det är tack vare dem som just Er städinsats kan göras, så de får gärna
delta och är varmt välkomna att gå med i de grupper som passar dem för dagen.



Städning kommer även att ske vid två BAUHAUS varuhus i Norge samma dag

Tillsammans kommer ni att vara över 2000 deltagare den 6:e juni som gör en
fantastisk insats för er gemensamma miljö. Det är mäktigt och kommer att
märkas runt om i Sverige och Norge.

Svenska Städlandslaget – Nu kör vi!

Läs mer om projektet på Svenska Städlandslaget

https://www.stadasverige.se/nyheter/stada-sverige-och-bauhaus-bygger-landslag-dar-alla-kan-vara-med/

