
Forslag 
 

Arrangementer (Tørring Gym kan b.la stå for, som resultater i donationer til diverse formål) 

 - Samle affald og derefter sortere 

 - Fang de unge: Alkohol-penge bliver doneret til klima projekter 

- Arrangementer (tøjbytning, miljødag) 

- Inddrag de unge i projektet, så det gøres attraktivt  

- Workshops man kunne deltage i 

- Fagdage om klima på skoler 

 - Længere workshops 

 - Fokus på hvad der må gøres 

 - I øjenhøjde med de unge 

  - fang deres opmærksomhed 

  - Brug de sociale medier 

  - Mind folk om konsekvenserne 

- Byttedage hvor overskud doneres til projekter 

- Tøjdag – kan bygges op 

- Benyt og spred budskabet om ”too good to go” 

 

Affaldssorting i Hedensted kommune, både offentligt og privat 

 - Sorteringsskaldespande i hjemmet, både indenfor og udenfor 

 - Nye skraldespande: 

  - Organisk affald 

  - Plast og metal 

  - Eletronik 

  - Rest affald 

  - Glas 

 

 



 

Offentlig transport kunne forbedres og gøres mere attraktivt  

- Interrail – i stedet for fly 

- Cykle/bus i skole 

- Flere forbindelser tog og bus 

- Indstille miljømålere på køretøjer eks busser 

 - billigere billetter 

 

Flere foredrag, mere indsigt 

 - Foredrag om hvorfor man skal sortere afffald 

 

Skolen kunne stå for en ’økoklub’ som samarbejdede med elevrådet om eventuelle arrangementer  

- Fredelige demonstrationer omkring naturområder 

- Demonstrere og støt op om demonstrationer  

- støt et klimavenligt parti 

 

Mindske brugen af Plastik 

 - Afskaf plastikposer (find alternativ løsning) 

 - Glasflasker 

 -Metalflasker 

 

Mad 

- Sæt priserne ned på økologiske varer 

- Bæredygtig mad 

 - Køb mere lokalt 

 - Brug og køb mere løsvægt af madvarer 

 

Virksomheder 

- filter til produktion (Co2 udledning) 

- Stille flere krav til virksomheder 



- Løsninger til at få et mere klimavenligt landbrug 

 

 

 

Bæredygtighed 

 - Genanvendelige krus 

 - købe egen glasflaske 

 - Køre flere sammen 

 - Veganer/vegetar  

 - spise mindre kød 

 - Støtte et klimavenligt parti 

 - Plant et træ 

 - Sikre mindre affald 

 - Være miljøbevidst om sit forbrug 

 - Sluk lyset 

 - Forbrug mindre vand 

 - vedligeholdelse af skoven m.m  

 -  Minimalistisk 

 - Bevidst om eget plastik forbrug 

 - Reklamering af klimakrisen eller gode klima tiltag 

 - Cykel stationer rundt i landet 

 - Mere tilgængelige klima venlige biler 

 - tag hvad du ser af skrald/ikke smid skrald til at begynde med 

 - Tænk på papiret, red skoven 

 - Drop ”smid væk” kulturen  

 - Mindsk plastik forbruget og brug net eller genbrug plastik poser 

 - Tag kortere bade og lad ikke vandet rende for længe 

 - Brug stikdåser med en hovedafbryder, så strømmen slukkes ved alle stikne 

 - Sortere alt affald og emballage 

 



Grøn energi 

 - Solceller 

 - Vindmøller 

 - Fjernvarme 

 

Genbrug 

 - Plast 

 - Tøj 

 - Andet 

 

 

 

 


