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Først… udvælg et område hvor du gerne vil rydde op, og bestem dig for en dato og 
tidsrum for oprydningen. 

- Undersøg om dit udvalgte område jævnligt bliver renset af kommunen eller andre 
foreninger – hvis ja, vil det være bedre at finde et andet sted. 

- Det er en god ide at oprydningen ikke varer for længe, eller at folk selv kan vælge 
hvor længe de vil deltage. 

  

Det kan være nødvendigt at søge om lov til at afholde en affaldsoprydning, kontakt 
derfor din kommune og forhør dig om processen for dette. Det er i alle tilfælde vigtigt at 
man informerer kommunen om afholdelse af oprydningsarrangementet. 
  
Forsøg at lave en aftale med kommunen om de kan være ansvarlige for at hente det 
indsamlede affald – ellers skal du sørge for at det indsamlede affald køres til en 
genbrugsstation. 
  
Spørg din kommune om de kan stille noget oprydningsgear til rådighed – affaldsposer, 
handsker, skraldetænger, og sorteringsspande. 
  
 

Annoncer affaldsoprydningen 
- Lav et Facebook event. Dette gør det også let at kommunikere med deltagere og 

få styr på hvor mange, der deltager. 
- Spørg om du må hænge en flyer op i forskellige lokale butikker, caféer, 

biblioteker, fritidsklubber, osv. 
- Opslag i lokalavisen. 

  
Afgør om det indsamlede affald skal sorteres. Sorteringskategorierne kan tage 
udgangspunkt i kategorierne fra den lokale genbrugsstation. 

- Sortering kan tage lang tid, vær derfor realistisk i forhold til, hvor meget, i kan nå 
at sortere. 

  
Anskaf nødvendigt materiale: 

- Affaldsposer, handsker, skraldetænger 
- Evt. sorteringsspande/sække med skilte, så man kan se hvilket type affald, der 

hører til hvor. 
- Borde, pavillon, et par stole 
- Kaffe/te og lidt snacks 
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Tjek vejrudsigten! Husk at pak noget varmt tøj, og mind deltagere om dette via Facebook 
(hvis du har oprettet en begivenhed her). 
  
Mød 1 time før arrangementets start for at gøre ting klar. Find et godt sted til en base, 
og: 

-       Sæt pavillion, bord, og et par stole op. 
-       Opstil sorterings sække/spande hvis i skal sortere det indsamlede affald 
-       Lav et lille bord med kaffe eller snacks til oprydningsholdet. 

  
Tag imod deltagerne ved arrangementets start, og hold en kort åbningstale med 
praktiske informationer. 
  
I løbet af arrangementet: 

- Assister deltagere 
- Hjælp evt. med at sortere affaldet 
- Tag billeder af oprydningen (og del dem gerne med os!) 

  
Afslutning… vej eller tæl det indsamlede affald, og oplys evt. lokale medier om hvad og 
hvor meget i har indsamlet. 
  
Afslut oprydningsarrangementet med et holdbillede, noget kaffe og te, og en stor tak til 
alle de deltagende. 
  
Kør det indsamlede affald til genbrugsstationen eller stil det et sted efter aftale med 
kommunen. 
  
  
 


