
FAKTA
•	 Låta klubbens medlemmar delta i ett besök vid en återvinningscentral.

PROJEKTIDÉER
MILJÖ

AGERA // NYBÖRJARE
•	 Plantera träd. Kontakta lokala myndigheter, för 

att ta reda på vilken typ av träd, hur många och 
var de kan planteras.

•	 Samla klubbens medlemmar en gång per månad, 
för att städa längsmed en strand, i en park eller 
längsmed en väg.

•	 Genomföra en fototävling om miljö i den lokala 
skolan. Dela ut ett träd för plantering som pris till 
vinnaren eller något liknande grönt typ av pris. 

•	 Utmana medlemmarna i klubben och/eller 
distriktet att börja med en grön god vana varje 
dag. Inspirera andra, genom att dela med er av 
era insatser i sociala media.  En god grön vana 
kan vara att:

	− Använda vattenflaska eller kaffemugg som kan 
återanvändas istället för sådana som bara kan 
användas en gång.

	− Skaffa lågenergilampor.

	− Begränsa tiden i duschen, för att spara på 
vatten.

•	 Sammanställa en lista över gröna tips och dela 
med dig av den till andra via e-post eller i sociala 
media.

•	 Ge erkänsla till organisationer och 
samhällsledare som gör goda insatser för miljön. 

•	 Räkna ut ditt eget koldioxidavtryck på nätet. 
Om ditt avtryck är större än du önskar kan du 
köpa utsläppsrätter eller fundera över hur du kan 
minska ditt avtryck.

•	 Erbjuda parkförvaltningen att arbeta som frivillig, 
för att städa längsmed stigar och cykelvägar. 
På så sätt hjälper du fler människor att njuta av 
naturen!

•	 Fundera över att inte äta något kött en dag i 
veckan.

•	 Samla in begagnade mobiltelefoner och donera 
dem till människor som behöver dem.

AGERA // MELLAN
•	 Vara ledare för barn och ta 

med dem ut i naturen efter 
skolan. Uppmuntra dem att vara 
uppmärksamma och ställa frågor 
samt att efteråt måla eller teckna 
det de har sett och upplevt.

•	 Stå värd för en filmvisning för 
allmänheten om miljö.

•	 Spara vatten, genom att söka efter 
läckor i hemmet och på allmänna 
platser. Kontakta tillämplig personal 
om du finner läckor i offentliga 
miljöer.

•	 Samarbeta med kommunen, för att 
sätta upp skyltar om till exempel 
tippning förbjuden.

•	 Ta reda på var och när man kan 
lämna in miljöfarligt avfall och 
dela med dig av informationen till 
klubben/distriktet.

•	 Genomföra en konsttävling om 
miljön. Visa upp konstverken 
på lämplig plats och genomför 
samtidigt en informationskampanj 
om miljö.

•	 Genomföra en lokal 
återvinningskampanj där människor 
kan donera saker till lämplig 
hjälporganisation.

•	 Delta i lunchen i den lokala skolan. 
I samband med lunchen lär du 
eleverna att sortera på rätt sätt. 

AGERA // AVANCERAD
•	 Ordna en mindre trädgård eller 

park med lokala buskar och träd, 
för att visa upp hur skadade 
markområden kan restaureras och 
vatten kan sparas. 

•	 Sponsra utbildningsprogram 
för småskaliga jordbruk om 
miljövänliga gödningsmedel och 
bekämpningsmedel. 

•	 Producera ett månatligt 
naturprogram i närradion. Informera 
om lokala miljöfrågor av intresse, 
intervjua människor som arbetar 
med den lokala miljön och 
marknadsför Lions miljöprojekt.

•	 Genomföra en debatt för 
allmänheten om lokala miljöfrågor. 
Dela med dig av resultaten med 
lokala myndigheter.

•	 Genomföra ett program om 
alternativa transporter i samhället, 
för att främja promenader, cykling, 
kommunala färdmedel och 
bilpooler.

•	 Samarbeta med lokala skolor, för 
att bygga en trädgård för ekologisk 
odling och kompostering för att 
förbättra skolmaten och minska 
matsvinn.
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