
Tillsammans 
håller vi rent!



Kommun

En ren kommun är 
en trygg kommun
Det finns bara fördelar med att hålla rent. Där det är rent håller 
man i större utsträckning rent och rena platser upplevs också som 
mycket tryggare. Om vi tillsammans hjälps åt blir vår stad och 
kommun ännu trivsammare att bo och leva i. 

Skräppåsarna är gratis även för kommunen som ansvarar för att det 
finns skräppåsar på miljöstationerna. Detta möjliggörs genom att 
företag betalar för att exponera sitt varumärke på stationerna. 

Företag

Miljösmart exponering i ett 
miljöpositivt sammanhang
Genom annonsering på miljöstationerna får företag en unik exponering till en 
kostnadseffektiv investering och visar samtidigt sitt samhällsansvar, CSR.
Varumärket visas för alla som passerar miljöstationerna och för de som tar en 
skräppåse. 

Företaget presenteras även överst i träfflistan på den digitala söktjänsten Sökservice.se.
Märkt som ett miljösmart företag med kontaktuppgifter och länk till hemsida. 
Allt i ett miljöpositivt sammanhang. 

Gratis skräppåsar till alla
TiksPac miljöstationer med gratis skräppåsar är utplacerade i kommunen på strategiska 
platser som till exempel promenadstråk, parker, badplatser och andra områden där många 
människor är i rörelse. Miljöstationerna smälter naturligt in i miljön och inbjuder alla 
som passerar att ta en gratis skräppåse och hjälpa till att hålla rent. I ett samarbete mellan 
invånare, kommun och företag skapar vi tillsammans en renare miljö.
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Invånare utför
Allmänheten uppmuntras att enkelt ta hand om sitt skräp då gratis skräppåsar finns 
tillgängliga.

Näringslivet finansierar
Företag köper exponering på stationerna och visar samtidigt sitt samhällsansvar, CSR.

Kommuner tillhandahåller
Kommuner placerar ut miljöstationer och ansvarar för att det alltid finns skräppåsar.

Var med och gör skillnad

Invånare, företag och kommuner tillsammans

En hållbar lösning
Nedskräpning är ett av vår tids största samhällsproblem. Det skadar människor, djur och natur, förstör haven, förfular miljön 
och gör platser otrygga. Och kostar samhället och oss alla mycket pengar helt i onödan.

De flesta tycker att det är fel att skräpa ner och engagemanget för jorden och miljön växer över hela världen. Med gratis 
skräppåsar vill vi göra det enkelt för alla att plocka upp skräpet efter sig - och kanske även sådant som andra glömt!  

TiksPac • 4.500 miljöstationer • 17 miljoner påsar/år • 180 kommuner • Över 4.000 nöjda kunder


