
 miljömärkta produkter

 Hittar på en egen åtgärd för

 av plastprodukter
 Byter ut plastmappar
 till pappersmappar

 Ersätter engångsprodukter

 plastförpackningar
 tallrikar och bestick i stället för

 engångsartiklar

 Tar bort skoskydd och ersätter
 med skogräns eller

 korgar alternativt tömmer
 annat plastförpackningar

 livsmedelsförpackningar

BINGO!
Utmana din arbetsplats eller skolklass i att spela plastbingo. 

Det viktigaste är inte att få en hel rad utan att kryssa så många rutor som 
möjligt. Plastbingot ska mejlas in till kollpaplasten@karlstad.se senast den 

31 oktober 2019. Läs mer på solsidan.karlstad.se/plastbingo – och lycka till!

Återvinner hårdplast som 
inte är förpackning på 

återvinningscentral

Ber leverantörer att minska 
onödigt emballage

Minskar eller tar bort 
valfri plastprodukt 

Använder vatten� askor av metall 
eller glas istället för plast

Ökar mängden 
miljömärkta produkter

Hittar på en egen åtgärd för 
att minska plastanvändningen 

på arbetsplatsen

Minskar mängden plast� lm 
och plastpåsar genom att 
i stället förvara livsmedel 

i till exempel glasburk

Följer upp användningen 
av plastprodukter

Byter ut plastmappar 
till pappersmappar

Ersätter engångsprodukter 
av fossil plast till annat 

material än plast

Återvinner alla 
plastförpackningar

Minskar användningen av 
engångshandskar av plast

Minskar användning av
� eecematerial och tvättar inte

� eece i onödan

Använder � ergångsmuggar, 
tallrikar och bestick i stället för 

engångsartiklar

Byter ut engångsförkläden till 
� ergångsförkläden, alternativt 

till engångsförkläden av 
förnybart material

Tar bort skoskydd och ersätter 
med skogräns eller 

� ergångsskydd

Tar bort plastpåsar i pappers-
korgar alternativt tömmer 

papperskorg utan att 
slänga påsen i onödan

Har sorteringsmöbler till bland 
annat plastförpackningar

Tar bort enskilda
papperskorgar, för att få 
personal och besökare 

att sortera bättre

Tar bort engångssugrör av plast. 
Om sugrör köps in då är det 

annat material än plast

Köper inte in svarta 
livsmedelsförpackningar 
av plast eftersom de inte 

går att återvinna

Tar med egna kassar när vi 
handlar på arbetstid

Erbjuder alltid kranvatten 
i stället för � askvatten

Engagerar kollegor/
klasskompisar i plastbingot!

Använder prylar � era
gånger istället för att 

köpa nytt


