
Sammen 
holder vi rent!



Gratis skraldeposer til alle
TiksPac miljøstationer med gratis affaldsposer er placeret i kommunen på strategiske steder 
som vandrestier, parker, badesteder og andre områder, hvor mange mennesker er på farten. 
Miljøstationerne passer naturligt ind i miljøet og opfordrer alle, der kommer forbi, til at tage 
en gratis skraldepose og hjælpe med at holde rent. I samarbejde mellem beboere, kommune og 
virksomheder skaber vi sammen et renere miljø.



Kommune

En ren kommune er 
en sikker kommune
Der er kun fordele ved at holde rent. Hvor der er rent, holder man det i 
større grad rent, og rene steder opfattes også som meget sikrere at være i. 
Hvis vi hjælper hinanden sammen, bliver vores by og kommune endnu 
mere behagelig at bo i.

Affaldsposerne er også gratis for kommunen, som er ansvarlig for 
at sikre, at der er poser på miljøstationerne. Dette er muliggjort af 
virksomheder, der betaler for at vise deres brand på stationerne.

Virksomheder

Miljøsmart eksponering i en 
miljømæssigt positiv sammenhæng
Gennem reklame på miljøstationer får virksomheder en unik eksponering for en omkostningseffektiv investering og viser 
samtidig deres sociale ansvar, CSR.

Logoet vises til alle, der kommer forbi miljøstationerne, og til dem, der tager en skraldepose.
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Borgerne udfører
Offentligheden opfordres til let at tage sig af deres affald, da der er gratis skraldeposer.

Virksomheder finansierer
Virksomheder køber eksponering på stationerne og viser samtidig deres sociale ansvar, CSR.

Kommuner giver
Kommuner placerer miljøstationerne og er ansvarlige for, at der altid er skraldeposer.

Vær med og gør en forskel

Borgere, virksomheder og kommuner sammen

En bæredygtig løsning
Henkastning af affald er et af vores tids største samfundsproblemer. Det skader mennesker, dyr og natur, ødelægger havene, 
forurener miljøet og gør steder ubehagelige at være. Og det koster samfundet og os alle en masse penge, helt unødigt.

De fleste mennesker synes, at det er forkert at smide sit affald fra sig, og engagementet i jorden og miljøet vokser over hele 
verden. Med gratis affaldsposer ønsker vi at gøre det let for alle at tage affaldet med efter sig selv - og måske endda ting, som 
andre har glemt!

TiksPac • 4.500 miljøstationer • 17 millioner posar/år • 180 kommuner • Over 4.000 tilfredse kunder


