
Sammen 
holder vi rent!



Kommuner

En ren kommune er 
en trygg kommune
Å holde miljøet rent gir bare fordeler. Der det er rent, holder man det i 
større grad rent, og rene plasser oppleves også som mye tryggere. Hvis vi 
bidrar sammen, blir byen og kommunen et enda triveligere sted å bo og 
leve. 

Søppelposene er gratis for også kommunen, som har ansvar for at det finnes 
søppelposer på miljøstasjonene. Det er mulig fordi bedrifter betaler for å 
eksponere varemerkene sine på stasjonene. 

Bedrift

Miljøsmart eksponering i en 
miljøpositiv sammenheng
Gjennom annonsering på miljøstasjonene får bedrifter en unik eksponering mot en kostnadseffektiv investering og viser samtidig 
bedriftens samfunnsansvar (CSR).
Varemerket blir synlig for alle som passerer miljøstasjonene og for de som tar med seg en søppelpose. 

Gratis søppelposer til alle
TiksPac miljøstasjoner med gratis søppelposer utplasseres på strategiske steder i kommunen, f.eks. i 
turområder, parker, badeplasser og andre områder der mange er ute og beveger seg. Miljøstasjonene 
smelter naturlig inn i miljøet og inviterer alle som passerer til å ta med seg en gratis søppelpose og 
bidra til å holde miljøet rent. I samarbeid med innbyggere, kommunen og bedrifter skaper vi et 
renere miljø.
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Innbyggerne gjennomfører
Allmennheten oppmuntres til å håndtere avfall enkelt, med lett tilgjengelige og gratis 
søppelposer.

Næringslivet finansierer
Bedrifter kjøper eksponering på stasjonene og viser samtidig samfunnsansvar (CSR).

Kommuner tilrettelegger
Kommuner utplasserer miljøstasjoner og har ansvar for at søppelposer alltid er tilgjeng-

Bli med og gjør en forskjell!

Innbyggere, bedrifter og kommuner sammen

En bærekraftig løsning
Forsøpling er ett av vår tids største samfunnsproblemer. Det skader mennesker, dyr og natur, forstyrrer havet, forringer miljøet 
og gjør steder utrygge. Det koster også samfunnet og oss alle mye penger, helt unødvendig.

De fleste mener det er feil å forsøple, og engasjementet for kloden og miljøet vokser over hele verden. Med gratis søppelposer 
gjør vi det enkelt for alle å plukke opp søppelet etter seg - og kanskje til og med søppel som andre har lagt igjen. 

TiksPac • 4500 miljøstasjoner • 17 millioner poser/år • 180 kommuner • Over 4000 fornøyde kunder


