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– kom og bliv en del af fællesskabet

Kommune
Alle kommuner kan blive en del af Ren Natur.
Det betinger blot et samarbejde med Hold Danmark Rent, hvor en lokal kortlægningsanalyse af
det henkastede affald udarbejdes. Dette danner
nemlig grundlag for udvælgelse af de lokale indsamlingsruter. Tilmeld din kommune ved at kontakte Hold Danmark Rent på sf@holddanmarkrent.dk

Sponsor

Sammen gør vi den helt afgørende forskel. Kom
og blev en del af fælleskabet.
Læs mere på www.rennatur.org

modKANT

Alle virksomheder kan blive en del af Ren Natur.
Både hvis du er en lille lokale virksomhed, som
ønsker at sponsere indsamlingsruter i dit nærområde, eller hvis du er en stor national virksomhed, som ønsker at sponsere indsamlingsruter
mange steder i landet. Kontakt Hold Danmark
Rent via sf@holddanmarkrent.dk for at høre om
de mange sponsormuligheder
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Affald i naturen er en plet i øjet på langt de fleste
af os og vi bliver følelsesmæssigt påvirket af det.
Det betyder dermed også, at en natur i sin rene
oprindelse giver et bedre velvære og en større
tryghed for os alle – mennesker såvel som dyr.
Langt de fleste naturområder i Danmark er heldigvis affaldsfrie. Men der findes desværre steder, hvor affaldet ikke har ramt skraldespanden
og hvor det skal have hjælp til at blive flyttet. Vi er
mange der dagligt allerede gør en forskel, - både
som en del af vores job, men også i vores fritid.
Men skal Danmark blive helt affaldsfri, så skal vi
i fælleskab gøre det endnu bedre. Derfor er Ren
Natur blevet til!

Ren Natur er:
et sponsorkoncept under nonprofitorganisationen Hold Danmark Rent
et arbejdsfælleskab bestående af foreningslivet, kommunerne og erhvervslivet
et noget-for-noget koncept, hvor foreninger
belønnes for affaldsopsamling i nærområdet

Hold Danmark Rent gennemfører årligt en stor
affaldsanalyse sammen med de danske kommuner. Analysen fortæller en masse om det henkastede affald, som findes i det offentlige rum og
ikke mindst i vores natur. Den fortæller også en
del om på hvilke typer af arealer affaldet er mest
fremtrædende og det er på baggrund af den viden, at indsamlingsruterne i Ren Natur findes og
kortlægges.

Sådan bliver du en del af
Ren Natur, hvis du er en:
Forening
Alle foreninger i Danmark kan blive en del af Ren
Natur. Der er ikke nogle særlige krav andet end
at I skal have lyst til at bidrage positivt til fælleskabet i jeres lokalområde ved at samle affald i naturen på en udbudt indsamlingsrute. Det sponsorbeløb, som jeres forening optjener ved denne
opgave, kan frit anvendes til formålstjeneslige
klubaktiviteter. Tilmeld din forening her https://
rennatur.org/tilmeld-din-forening/tilmeldingsformular-for-forening/
> fortsættes på næste side

