
REN NATUR
fællesskab

BLIV EN DEL AF ET

Bliv en del af et koncept baseret på fællesskab mellem kommuner,  
erhvervsliv og frivillige. Et koncept der bringer kommunen tætte-
re på borgerne og som giver jeres lokale foreninger en økonomisk 

indsprøjtning til foreningskassen.



Sådan kommer
 vi igang!

VI HAR EN PLAN

Opstartsmøde 
I arrangerer et opstartsmø-
de internt, hvor vi kommer 
og præsenterer konceptet 
og sammen taler vi proces-

sen igennem.

Udpeg ruter  
Sammen udvælger vi de 
egnede indsamlingsruter 
lokalt, som I tegner  i Gog-
gle Maps og leverer til os 

elektronisk i en mail.

Annoncering  
Med input fra os laver I en 
lokal Facebook annonce-
ring når ruterne er klar og 
foreningerne kan tilmelde 
sig via RN-hjemmesiden 

 

Afhentning  
I afhenter det indsamlede 
affald på dropsteder, som 
I selv har udpeget. Dette 

sker indenfor 48 timer 
efter endt indsamling 



Alt andet
klarer vi!

VI HAR EN PLAN

Ruter 
Vi tildeler de lokale  

ruter til foreningerne og 
sørger for forsendelse af 

udstyr og sikkerhedsguide.

Betaling 
Vi sørger for at udbetale 
sponsormidlerne til de 

aktive foreninger efter endt 
arbejde. Hver forening  

tjener kr. 3000,-

Website 
Vi opsætter jeres egen 
underside på vores site 

www.rennatur.dk, der viser 
alle de lokale indsamlings-

ruter

PR 
Vi leverer input til lokal 

kommunikation, eksem-
pelvis nøgletal, billeder og 

historier 

Foreninger 
Vi rekrutterer de lokale 

foreninger og varetager al 
kommunikation med dem  

undervejs i forløbet.

Rapport 
Vi samler alt info der er 

opsamlet lokalt i kommu-
nen. Dette leveres i en lokal 
årsrapport. som I kan bruge 

mange steder i kommu-
nen.



Vi vil så gerne
have jer med 
på holdet..

REN NATUR 
Ren Natur er en del af non-profit organisationen Hold 
Danmark Rent, der har arbejdet for nedbringelse af hen-
kastet affald i naturen siden 2008. 

Konceptet blev testet med stor succes i 2018 sammen 
med kommunerne Næstved, Vordingborg, Kolding og 
Århus og sponsoren McDonalds.

De sidste 2 år har knapt 40 kommuner været aktive i Ren 
Natur og mere end 700 foreninger har samlet affald lo-
kalt i deres nærområde, hvilket har resulteret i en samlet 
udbetaling på kr. 2.1 mio. i velfortjente sponsorpenge til 
de mange foreninger. Læs mere på www.rennatur.org    

REN NATUR
Rødeledsvej 70 
5700 Svendborg
CVR-nummer: 37297925

VIL I VÆRE MED?

Prisen fastsættes efter størrelsen på kommunen, dog max. kr. 25.000

FØRSTE ÅR:

EFTERFØLGENDE ÅR FRA:

KR. 15.000,-

KR. 5.000,-


