
Namn

Adress

Genom att skicka in tävlingsbidraget, samtycker du till att ditt namn  
och bostadsort publiceras på vår webbplats om du vinner. Läs mer på:  
gislaved.se/ompersonuppgifter

Lär dig tre  
nya fakta om  

klimatet

Cykla på  
äventyr

Förbered  
och inskaffa  
en krislåda

Lappa eller  
laga en  

trasig sak

Maträtt med 
en råvara  

från naturen

Aktiv under  
hållbarhets-

veckan

Tillaga en  
vegetarisk 
maträtt

Laga mat  
utomhus

Fika ute  
i det fria

Ge bort nåt  
som du inte  
använder

Plocka skräp 
ute under en 
halvtimme

Provlaga en  
maträtt som  
är ny för dig

Låna på  
biblioteket  

eller webben

Tillaga en  
växtbaserad  

maträtt

Bjud någon  
på mat

Gå, cykla, åk 
buss eller tåg 
till en syssla

Hållbarhetsbingo
Kryssa för rutan när du genomfört aktiviteten. Fyra i rad lodrätt,  
vågrätt eller diagonalt ger bingo.

Låna något på  
biblioteket eller  

via webben

Laga mat med  
en råvara som du  
hittat i naturen

Lär dig tre nya  
fakta om klimat
förändringarna

Cykla på äventyr

Förbered dig  
och skaffa en  

krislåda

Tillaga en helt  
växtbaserad  

maträtt 

Plocka så mycket 
skräp ute som du 
hinner på 30 min

Promenera, cykla  
eller åk kollektivt  

till en aktivitet

Ge bort en sak  
som du inte  

längre använder

Var med på en  
aktivitet under  

hållbarhetsveckan

Tillaga en lakto 
ovovegetarisk  

maträtt

Provlaga en  
maträtt som är  

ny för dig

Lappa eller laga 
något som gått  

sönder
Laga mat utomhus

Fika ute i det fria

Bjud någon på mat

H
ål

lb
ar

he
ts

ve
ck

an
 

te
m

a 
m

at
 &

 k
lim

at



2

Var med och kryssa i hållbarhetsbingot

Kryssa i rutan när du genomfört en aktivitet. 
När du får bingo skickar du in brickan eller 
lämnar den på biblioteket/bokbussen och  
är med i utlottningen av fina priser. Vinnare 
utses den 1 november 2022 och publiceras 
på kommunens webbplats. Lycka till !

Nominera någon till hållbarhetsstipendiet

Känner du någon eller några som utvecklar 
vårt samhälle i en mer hållbar riktning? 

Ta chansen att nominera personen,  
föreningen, företaget eller organisationen. 
Motivera hur hen eller de har bidragit till  
utvecklingen i kommunen under året.

Skicka in din nominering senast 15 okt  
via etjänst på: gislaved.se/stipendium  
Du kan även mejla eller skriva ett brev. 

Från 26 september till 2 oktober 2022  
är det fullt fokus på hållbar utveckling

Hållbarhetsveckan är ett årligt event där 
kommunen och andra engagerade bjuder in 
till sju dagar med aktiviteter kring hållbarhet. 
Det blir lärorikt och upplyftande med flera 
intressanta diskussioner och goda möten. 

Ta del av flera olika aktiviteter på tema mat 
och klimat under veckan. Du hittar hela  
programmet och mer information på:  
gislaved.se/hållbarhetsveckan

Myndigheten för samhällsskydd och bered
skap (MSB) riktar också in sig på tema mat 
under vecka 39. Läs varför det är viktigt på: 
msb.se/krisberedskapsveckan

Var med på årets hållbarhetsvecka  
med tema mat och klimat !
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instagram.com/fokus_hallbarhet_gislaved
facebook.com/fokushallbarhetgvd

GISLAVEDS KOMMUN

SVARSPOST
20636804
332 20 Gislaved



http://www.gislaved.se/stipendium
http://www.gislaved.se/hållbarhetsveckan
https://www.msb.se/krisberedskapsveckan
http://www.tryckservice.nu
http://www.instagram.com/fokus_hallbarhet_gislaved
http://www.facebook.com/fokushallbarhetgvd
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