
 

1 om dagen – Sammen skaber vi en ren by  
 
Nu har du og dine kolleger mulighed for at blive ambassadører for kampagnen 1 om dagen 
sammen med Alliancen for Nordens reneste by og Greenlight, Aarhus, hvor vi viser 
hinanden, at én enkelt handling om dagen kan gøre en stor forskel.  

Kampagnen er en del af Alliancen for Nordens reneste by, som er en medbevægelse, der 
ønsker at ændre vores adfærd i en positiv retning ved at sætte fokus på de små handlingers 
magt og hvad vi derigennem kan opnå i fælleskab. Hvis vi alle tager hånd om vores by, vil 
det sprede sig, som ringe i vandet, og derved når vi målet om en renere og grønnere by. 
Ingen kan gøre alt – men alle kan gøre noget.  

At samle et stykke skrald om dagen er en lille handling, der viser vejen  

Målet er at øge bevidstheden om de små handlinger, hvor vi hjælper hinanden og byen 
videre i den grønne omstilling. Kampagnen ønsker at konkretisere den grønne omstilling og 
fortælle, hvordan vi kan gøre en stor forskel med én daglig handling. 

Det kan være, at du fjerner et stykke affald på gaden, sorterer butikkens affald eller 
minimerer madspild og emballage, prøver plantebaseret mad, sparer på strøm og varme, 
tænker over forbruget eller planter hjemmehørende arter til bierne og sommerfuglene i din 
have, altankasse eller foran butikken. Kort sagt hjælper vi naturen, klimaet og hinanden, én 
handling ad gangen.    

Det skal være så enkelt som muligt at dele budskabet med jeres medarbejdere og byens 
borgere. Vi har derfor lavet en plakat, som du kan opsætte under Greenlight Aarhus’ by-
event fra 29. marts - 3. april og dele budskabet om de små handlingers magt.  

Du kan også dele budskabet på intranet, SoMe, hjemmeside, nyhedsbreve, på kontoret, 
værkstedet, butikken, ved kaffemaskinen og familiemiddagen, så bevægelsen spreder sig 
som ringe i vandet.   

Sammen spirer vi visionen om en grøn og ren by – en handling ad gangen  

Kampagnen er et samarbejde mellem Alliancen for Nordens reneste by og Greenlight, 
Aarhus. Læs mere på 1omdagen.dk og greenlightaarhus.com 

 


