
SKÅPET TAGE 
Fixa Skåpet Tage på arbetsplatser 
och i bostadsområden.



Förbered för Tage

Leta upp eller köp in ett passande skåp 
eller hylla. Kanske finns det redan 
någon som inte används som går att 
ta, eller det går att köpa second hand? 
Placera skåpet eller hyllan på en plats 
som är lättillgänglig och där många 
passerar ofta, som i eller nära matsalen 
eller fikarummet. Om du vill kunna ha 
växtbyte som tema, ställ skåpet ljust så 
att växter kan trivas i det under några 
veckor.

Upplägget för Skåpet Tage kan variera 
utefter vad som är smidigast. Det kan 
vara fritt att ta med allt möjligt, eller 
så har ni olika teman för olika perioder.

Utse en eller flera personer som är 
ansvariga för Skåpet Tage. Det behöver 
inte var samma personer hela tiden, 
utan kan med fördel delas upp så att 
olika personer ansvarar för olika tema.

Hur ofta skåpets tema byts kan variera, 
men att byta vid varje månadsskifte 
gör det enklare att komma ihåg och att 
dela upp ansvaret. När du väljer tema, 
tänk på vad målgruppen kan vara 
intresserad av.

Den som ansvarar behöver:
• Informera om att skåpet finns och 

vilket temat är. Ge gärna några 
förslag på vad som skulle kunna tas 
med. Detta kan göras på intranätet, 
anslagstavlor, skärmar eller via mejl. 
Förslag på bild och text till tv-
skärmar eller att skriva ut finns på 
karlstad.se/tage

• Hålla koll så att det inte ser stökigt 
ut. Exempelvis sortera kläder eller 
vattna, om det är växter som byts.

•  Se till att överblivna sakerna lämnas 
till en second hand-butik eller tas om 
hand på annat sätt.

Förlag på olika teman

• Accessoarer.

• Heminredning.

• Leksaker.

• Träning, träningskläder, redskap.

• Spel och pussel.

• Köksgeråd.

• Hobby- och pysselmaterial.

• Jultema.

• Böcker: kanske en särskild genre.

• Väskor.

• Skor.

• Verktyg.

• Fröer.

• Krukväxtbyte: skott, sticklingar, 
krukor.

• Överskott från trädgården: frukt, bär, 
grönsaker, blombuketter.

• Plantor av grönsaker och blommor. 
Obs! Märk upp vilken växt det 
är så att den nya ägaren kan söka 
upp skötselråd. Skriv om det finns 
mördarsniglar i trädgården i fall det 
är en växt som har grävts upp ur 
marken.

• Kläder. Här finns risk att få in 
många plagg vilket kan blir svårt 
att hålla ordning på. Att nischa 
temat kan vara ett sätt att begränsa 
mängden, så som barnkläder, 
sommarkläder, maskeradkläder.

Berätta att Skåpet Tage är här

Förslag på informationstext att 
använda på intranät eller mejl:

Nu har Skåpet Tage flyttat in! 
I Skåpet Tage kan du lämna saker som 
du inte längre behöver, och ta något 
annat istället. Du behöver inte lämna 
något för att ta. Skåpet Tage (ta och 
ge) är ett enkelt sätt att spara både 
pengar och vara miljövänlig. Varje 
månad byts tema för vilka saker som 
kan bytas i skåpet, så håll koll på (ange 
informationskälla) för att hitta vilka 
teman som är på gång och när. Du 
hittar Skåpet Tage på (ange plats).

På karlstad.se/tage finns det bilder att 
använda.



Hej!

I den här guiden delar vi med oss av tips, erfarenheter 
och material från den tid vi har haft Skåpet Tage på vår 
arbetsplats i Samhällsbyggnadshuset, Karlstads kommun.

Skåpet Tage är ett skåp eller en hylla avsedd för att 
personer på till exempel en arbetsplats eller i ett 
bostadsområde ska ha en särskild plats att lämna saker de 
inte behöver och hämta något annat de kan ha användning 
för. En plats för att ta och ge helt enkelt! Det är ett roligt 
och smidigt sätt att minska avfall, öka återanvändning 
och därigenom minska klimatpåverkan.

Olika sätt att byta saker i gemensamma utrymmen 
har funnits länge, till exempel bytarhyllor för böcker. 
Skåpet Tage är ett koncept som först togs fram av 
Karlstad kommuns miljöförvaltning 2015 för öka 
återanvändningen av barnkläder och skor på förskolor och 
skolor. Du hittar mer information och en guide om Skåpet 
Tage riktad till förskolepersonal på karlstad.se/tage.
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Karlstads kommun, Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Tel: 054-540 00 00 E-post: miljoforvaltningen@karlstad.se Webbplats: karlstad.se/tage


