Stadsbudskåren i Karlskrona

Städdagen ”SKÖNA KARLSKRONA” den 24 maj kl. 10-15.
Start från Stortorget med skräpplockartävling mellan kl 10-12.

Huvudarrangör:
Stadsbudskåren Karlskrona.
I samverkan med:
Karlskrona kommun, Cityfastighetsägarna, Karlskrona City, Karlskrona Stadsvärdar, Blekinge Läns
Tidning, Marinmuseum Rotary Rosenbom.
Med stöd av:
Blekingetrafiken, Affärsverken, Rotary Rosenbom, Paraply Produktion, Barnens Gård, Dragsö
Camping, Karlskrona Företags och hantverksförening, Kp Syd, Karlskrona Hockey KHK, HIF
Karlskrona, Michano och BR Ljud & Ljus.
Start 24 maj
kl. 10.00 Start Stortorget, Invigning, Stadsbud nr 1 Conny Midenhag inviger.
- här finns 200 plockverktyg att låna, skyddshandskar, sopsäckar, reflexvästar så långt lagret räcker
och våtservetter att hämta.
- här finns utställning av olika skräps nedbrytningstider m.m.
- här delar vi upp deltagarna på olika geografiska städområden.
- här finns priserna att avhämta fram till kl. 12.30 avseende skräpplockartävlingen.
- här finns Stadsbudskåren, Stadsvärdar och personal från drift- och serviceförvaltningen.
Städområden
- Stumholmen. Marinmuseum arrangerar skräpplockar-guidning på Stumholmen med start kl. 10.30
från Marinmuseums entré.
- Trossö delas in i fyra städområden: sydöstra/sydvästra/nordöstra/nordvästra med Ronnebygatan
och tunneln som utgör gräns.
- Björkholmen.
- Ekholmen.
- Saltö.
- Dragsö.

Insamlingskärl
Affärsverken placerar containrar för insamling av skräp i Handelshamnen, på Stortorget och på
Chapmansplan. På Saltö placerar kommunen arbetsbil för insamling av skräp mellan kl. 10.00-12.30.
Uppsamlingscontainers kommer finnas på plats från kl. 10.00 till kl. 15.00.
OBS! Insamlingscontainers avser EJ insamling av privata sopor från hushåll och trädgårdar.
”Hitta skräpet” Skräpplockartävling kl 10-12
kl. 10-12 Skräpplockar-tävling. 20 skräp märks med fastbunden talong och placeras ut runt om i de
olika städområdena. Upphittade skräp skall presenteras på startplatsen på Stortorget med övrigt
plockat skräp fram till kl. 12.30.
Priser sponsras genom:
Blekingetrafiken
Rotary Rosenbom
Paraply produktion
Paraply Produktion
BLT
Barnens Gård
Dragsö Camping

3 sommarkort gäller för buss, tåg och skärgårdstrafik i Blekinge i sommar
3 sommarkort gäller för buss, tåg och skärgårdstrafik i Blekinge i sommar
2 festival pass till Hasslöfestivalen
2 festivalpass till Skärgårdsfesten
4 st 3-månaders prenumerationer
Dagsbiljetter till Barnens Gård
Minigolfbiljetter

Utlottning bland deltagande skolklasser med:
- Karlskrona City bjuder på: Deltagande skolklass bjuds på guidad världsarvstur med Centrumtåget.
- KHK Karlskrona hockey bjuder skolklass på: klassaktivitet på en hemmamatch 2019.
- Karlskrona HIF bjuder skolklass på: klassaktivitet på en hemmamatch 2019.
Skräpplockar-guidning på Stumholmen
Marinmuseum bjuder på guidad tur på Stumholmen med skräpplockning under turen. Start kl. 10.30
från Marinmuseums entré.
Allmänheten är mycket välkommen att delta.
Kontaktpersoner:
Carl-Axel Ottosson, Stadsbud nr 17, 0733-71 49 54
Ann-Helen Sigsäter, Karlskrona kommun drift- och serviceförvaltningen 0455-32 15 25

