
Scoutrörelsen i Sverige gör en gemensam satsning för klimatet den 
26 feb till 5 april – var med du också! Under 40 dagar vill vi utmana 
alla scouter att dela sina klimatsmarta val och på det sättet upp-
muntra varandra.

Gör KLIMATBINGOT* med 40 utmaningar. Klarar du 50 procent av 
bingobrickan får du ”klimatmärket” (som din 
ledare beställer i scoutshopen). Det kan du 
sy på scoutskjortan och visa att du gjort 
klimatsmarta val.

40 dagar för klimatet finns för att få oss 
att tänka till hur vi lever och hjälpa oss 
att göra medvetna val även efter den här 
perioden. Ingen kan göra allt men alla 
kan göra något och tillsammans kan vi göra 
skillnad! 

Dela det ni gör och följ vad som händer under: #40dagarförklimatet 

och #scoutergör

40 DAGAR FÖR KLIMATET ÄR ETT SAMARBETE INOM SCOUTRÖRELSEN I SVERIGE

*Framtagen i samarbete med föreningen Medveten Konsumtion – en organisation som ger verktyg för mer hållbara val.
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40 DAGAR FÖR KLIMATET

Köp ett second hand-plagg  Sälj något du inte behöver

 

Odla något du kan äta

 

Låna bok på biblioteket

Fråga efter matens ursprung 
i skolmatsalen/restaurangen

Köp något med kort 
Bäst före-datum

Följ ett konto på social medier 
som postar om klimatet

 
Demonstrera för klimatet

Laga ett trasigt klädesplagg Ta med en tygkasse 
till affären

Gå en sväng i närliggande 
natur. Ta med en soppåse 

och plocka skräp
Duscha kortare än du brukar

Samåk till scoutmötet  Ge bort en upplevelse  Byt kläder med varandra

Var tyst i skogen i 15 minuter 
och bara lyssna. (För att rädda 

världen måste vi lära oss att 
uppskatta den)

Undersök var din närmaste 
bonde finns. (Kan du besöka? 

Kan du köpa mat där?)

Ge en kompis beröm för 
något hen gjort för klimatet

Ge vidare en sak du 
inte använder

Vädra ett plagg istället 
för att tvätta

Utöka källsorteringen 
(källsortera allt)

Handla bara grönsaker 
som är i säsong

Kom på en ny 
klimatsmart idé

Åk kollektivt istället för att 
ta bilen / cykla eller gå istället 

för att åka kollektivt

Gör en lista på alla 
semestermål du vill besöka 

som du kan nå med tåg

Inspirera - bjud in andra 
till klimatbingon!

Ät vegetariskt hemma 
minst en dag i veckan

Laga en svinnmåltid 
(på bara rester)

Laga en måltid på bara sånt 
som redan finns hemma

Kolla med en vuxen vilket 
elbolag ni anlitar. Diskutera 
hemma: Kan ni byta till ett 

som har förnybar energi med 
el märkt Bra Miljöval?

Prata med någon om det 
som är fint/bra här i världen

Panta burkar/flaskor

Laga något som gått sönder Låna ut en pryl till en kompis 
så att hen slipper köpa nytt

Ordna en bytesdag i 
kåren/församlingen

Återbruka något (t.ex. 
gör en fågelmatare av en 
använd mjölkkartong)

Påverka hemma så att ni 
byter ut en produkt mot en 

mer miljövänlig 
(t.ex. rengöringsmedel)

Nästa gång ni handlar, 
köp något ekologiskt som 

ni inte brukar

Skriv till statsministern 
om klimatfrågan

Läs på om
klimatförändringarna

BINGO!


