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GRÖNA TEAM

Bryr sig
om

miljön

• Stäng av elektriska apparater när de inte
används.

• Byt ut vanliga glödlampor med lågenergilampor,
vilket kan minska elkonsumtionen med 60 %.

• Använd laddningsbara batterier.
• Minska vattentemperaturen i elementen med 5

grader.
• Installera snålspolande duschar och toaletter.
• Tvätta endast när tvättmaskinen är full.
• Tvätta kläder i varmt eller kallt vatten. Använd

tvättmedel med låg fosfathalt.
• Använd tygblöjor.
• Använd disktrasor och servetter av tyg istället för

pappershanddukar och papperservetter.
• Plantera grönsaker i trädgården.
• Köp lokalt producerade varor.
• Köp varor i storförpackning.
• Använd påsar av tyg som kan återanvändas när

du handlar.
• Ge överbliven färg till en vän.
• Betala räkningar på internet.

UTVECKLA ETT MILJÖPROJEKT:
• Bedöm behoven i samhället.
• Samarbeta med lokala organisationer.
• Bestäm vilka projekt som är bäst för samhället.
• Gå igenom de resurser som finns för Lions gröna

team.
• Sammanställ en plan, material som behövs och

en budget.
• Skicka in plan och budget till lionklubben,

distriktet eller multipeldistriktet för
godkännande.

När de har godkänts bör projektledaren:
• Ansöka om lokala tillstånd.
• Sätta upp affischer i området om evenemanget.
• Rekrytera frivilliga.
• Skaffa lämpliga kläder till de frivilliga.
• Tillverka stora skyltar med Lions logotyp för projektet.
• Bjuda in media till att vara med vid eller delta i Lions

miljöprojekt genom att skicka ut pressmeddelanden.

Efter projektet:
• Dela ut uppskattningscertifikat till deltagarna.
• Informera lokala media om framgångarna för

projektet.
• Tacka alla sponsorer.
• Skicka in slutrapport till klubben, distriktet,

multipeldistriktet och det internationella
huvudkontoret.

LIONS FOTOTÄVLING GOM MILJÖ
För att illustrera naturens skönhet kan alla lionmedlemmar i
klubbar som har fullgjort sina skyldigheter skicka in ett foto
av den lokala miljön till Lions fototävling på klubbnivå.
Tävlingens kategorier är:

• Djurliv
• Växtliv
• Stads- eller naturlandskap
• Väderfenomen
• Ett specialtema för året

10%



TRÄDPLANTERINGSPROJEKT
Träd absorberar koldioxid från atmosfären, bevarar jord och
vatten, tillhandahåller hem för djur, skugga för människor och
är en källa av mat och medicin.

• Träd kan utgöra ett minnesmärke vid ett klubbjubiléum
eller vid en medlems födelsedag.

• Vissa klubbar har planterat Lions minnesskogar.
• Andra klubbar har sponsrat tävlingar där ett träd har

planterats för att hedra tävlingens vinnare.

Trädplanteringstips från Förenta Nationernas miljöprogram
(UNEP):

• Gräv ett hål som är dubbelt så stort som rotklumpen.
Luckra försiktigt upp rotklumpen.

• Placera trädet i hålet.
• Täck hålet med jord. Platta till jorden.
• Vattna trädet.
• Ta bort ogräs runt trädet. Skydda trädet från djur.

STÄDNING I SAMHÄLLET
Städning i samhället är ett utmärkt sätt att förbättra
miljön:

• Städa längsmed vägar eller i parker och därmed se
till att området är fritt från skräp.

• Städa upp i en bäck och plantera in fisk.
• Ta bort klotter på en allmän plats.
• Förbättra en lekplats eller idrottsplats.
• Plantera blommor på en allmän plats.
• Kontrollera om det finns föroreningar i skolornas

dricksvatten.
• Uppmuntra till användande av organiska istället

för kemiska gödningsmedel.

Fyra av de vanligaste miljöprojekten som Lions genomför är:
• Städning i samhället •Trädplantering • Återvinning • Utbildning

Lions är redo

ÅTERVINNINGSPROJEKT
Återvinn vid Lions evenemang. Exempel på några
återvinningsprojekt:

• Glasögon och hörapparater.
• Papper, böcker, tidningar, telefonkataloger.
• Aluminium, metall av olika slag.
• Plastprodukter.
• Motorolja, färg.
• Mobiltelefoner, datorer, färgpatroner.
• Gymnastikskor med gummisula.
• Organiskt material i kompost.

Förslag på projekt som återanvänder:
• Insamling av kläder.
• Insamling av käppar, kryckor, rullstolar och

andra hjälpmedel för donation till människor i
nöd.

UTBILDNINGSPROJEKT
Lions kan informera allmänheten om miljöfrågor:

• Sponsra en utställning av hybridbilar.
• Sponsra en miljötävling.
• Samla in medel till ett miljöprojekt.
• Uppmuntra skolor till att utbilda elever om vår

miljö.
• Sponsra en skolbaserad ekologiklubb.

MILJÖVÄNLIGA ÅTGÄRDER

Bilar
• Kör din bil 16 kilometer mindre per vecka och

minska utsläppen av koldioxid med 225 kilo per
år.

• Håll rätt lufttryck i däcken.
• Läckor i bilens luftkonditionering är en stor

orsak till utsläpp av freon (CFC) i atmosfären,
vilket orsakar nedbrytning av ozonskiktet.

• Köp en bensinsnål bil eller en hybridbil.

I hemmet
• Justera termostaten och sänk temperaturen med

en grad och minska koldioxidutsläppen med 900
kilo per år.

• Byt filter i ditt uppvärmningssystem och minska
koldioxidutsläppen med 150 kilo per år.

• Isolera ditt hem bättre. Låt en konsult utreda vad
som kan göras.

• Köp energisnåla vitvaror.


