
 

 
 
 
 
 

Håll Sverige Rent-dagen är en del av World Cleanup Day. Den 17 september går människor över hela 
världen ut och plockar skräp samtidigt. I Sverige kommer över 700.000 personer att vara ute och 
plocka skräp. Det spelar ingen roll var det slängs, skräp på land blir skräp i sjö och hav.  

 
Samverkansgruppen Hornsbergs- Kristinebergs strand medverkar, då minskning av nedskräpning är ett 
utav våra fokusområden. Målet är att öka medvetenheten bland boende och besökare för ett renare och 
ännu finare område. 
Hornsbergs- Kristinebergs strand är anmälda som en ”större grupp ”och kommer att kombinera aktiviteten 
med en Restaurangernas dag. Syftet med att involvera restaurangerna är att inkludera dom i att begänsa 
användningen av engångsmaterial/förbättrad sophantering, men även att de ska få möjlighet att 
marknadsföra sig. Ett levande bostadsområde, vinter och sommar, behöver ju välbesökta restauranger och 
vi vill locka boende att besöka dem.   

 
Lördagen den 17 september 2022 
 
09.30-12.00  
Skräpplockning  
Vi har samlingsplats på kajen, för information, samordning och utdelning av de skräpplockarpaket som 
vi har fått oss tilldelade av Håll Sverige Rent. Dessa är begränsade till antal, varför flera måste 
beställa alternativt ta med egna påsar och handskar. 
För hantering av det insamlade skräpet pågår en dialog med Stockholms stad. 
Alla har möjlighet att beställa skräpplockarpaket från Håll Sverige Rent. www.webshop.hsr.se 
Sista dagen för beställning är den 9 september. 
Vi kommer att informera om säker skräpplockning och skräpkunskap genom de olika Facebook-
grupperna. 
 
13.00 –  
Restaurangernas dag  
Vi avrundar av dagen och säsongen tillsammans ochminglar vidare hos restaurangerna efter 
skräpplockningen och restaurangerna får därmed ett fint tillfälle till marknadsföring. 
Flera restauranger i området kommer att medverka. 
Information om vilka dessa är, kommer via sociala media. 
 
En tryckbar A4, från kampanjmaterialet Håll Sverige Rent, kommer att skickas till er, vilken vi är 
tacksamma om ni anslår i entréerna till trapphusen. 
 
 
Samverkansgruppen Hornsbergs- Kristinebergs strand 

 
 
 

 
 
 

 

Restaurangernas dag och skräpplockardagen, den 17 september 2022 
 

Info till styrelserna i brf’erna på Hornsbergs-och Kristinebergs strand 
 
 


