Jarlabergs samfällighet eftersöker en projektledare för en planerad städdag på "Håll Sverige
Rent - dagen".
Samfälligheten har beslutat att anordna en gemensam skräpplockardag, en städdag i
Jarlaberg för att hålla det fint i vårt närområde. Samtidigt engagerar vi oss på ”Håll Sverige
Rent – dagen” som i år är 2021-09-18. Samma dag pågår World Cleanup Day över hela
världen. Miljontals människor är alltså ute samtidigt och plockar skräp. Därför har vi en
möjlighet att skapa ett event, som folk kan anmäla sig till. Det är möjligt att få hjälp med
informationsmaterial: affischer mm från Håll Sverige Rent - dagen.
Man kan också samarbeta med Nacka Kommun: informera Nacka Kommun om vår insats
och Nacka Kommun hämtar t.ex. soporna efter skräpplockardagen.
Förslag på områden som ska städas, Jarlaberg med omnejd:
• Gårdarna
• Området mellan gångbron och Jarlabergsskolan
• Området mellan Jarlaberg och Nacka Strand
• Nyckelviken
• Området mellan ICA Maxi och Jarlaberg

Målet med dagen är:
• Lyfta frågan om nedskräpning
• Engagera medlemmarna (boende i Jarlaberg)
• Verka för en skräpfri och hållbar miljö
• Öka medvetenhet
• Skapa gemenskap

Information om ” Håll Sverige Rent – dagen” finns här: https://hsr.se/18september
Anmälan öppnar ca 1 månad innan ”Håll Sverige Rent – dagen”
Eventet kan avslutas med en gemensam fika eller picknic vid fotbollsplanen, kanske finns
lokala företag som kan bidra med gratis kaffe mm. Föreningar kan också involveras t ex
idrottsföreningar, seniorgruppen mm.
För att kunna ordna detta behöver vi en projektledare som kan hålla ihop allt, med stöttning
från engagerade medlemmar i alla bostadsrättsföreningar i Jarlaberg.
Med vänlig hälsning,behöver därför få in en eller flera personer som kan engera sig i detta
projekt. Om du är intresserad av detta uppdrag - återkom till oss så snart som möjligt
på jarlabergsf@gmail.com eller kontakta JSf:s ordförande Janurban Modigh 070 251 37 07.
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