
1 
 

  



   

2 
CSR Greenland, Jens Kreutzmannip aqqutaa 3, 3900 Nuuk, tlf.: 36 37 18, csr@csr.gl 

Indhold 

Indledning ............................................................................................................................................... 3 

Oprydning til hverdag ............................................................................................................................. 3 

Til tovholderen ........................................................................................................................................ 3 

1. Invitation til opstartsmøde ................................................................................................................. 4 

2. Planlægningsmøder ............................................................................................................................ 4 

3. Kontakt mulige sponsorer ................................................................................................................... 6 

4. Tilmelding ............................................................................................................................................ 6 

5. Kommunikér ud ................................................................................................................................... 7 

6. Praktisk opgaver .................................................................................................................................. 7 

7. Start af Saligaatsoq ............................................................................................................................. 8 

8. Afslutning af Saligaatsoq ..................................................................................................................... 9 

9. Tak til deltagere ................................................................................................................................ 10 

10. Evaluering ........................................................................................................................................ 10 

Bilag 1 ................................................................................................................................................ 11 

Bilag 2 ................................................................................................................................................ 12 

Bilag 3 ................................................................................................................................................ 13 

Bilag 4 ................................................................................................................................................ 14 

Bilag 5 ................................................................................................................................................ 15 

Note .................................................................................................................................................. 16 

Bilag 6 ................................................................................................................................................ 17 

Bilag 7 ................................................................................................................................................ 18 

Bilag 8 ................................................................................................................................................ 19 

Bilag 9 ................................................................................................................................................ 20 

Bilag 10 .............................................................................................................................................. 21 

 

 

 
  

mailto:csr@csr.gl


   

3 
CSR Greenland, Jens Kreutzmannip aqqutaa 3, 3900 Nuuk, tlf.: 36 37 18, csr@csr.gl 

Indledning 

Hver år i juni afholdes 'Saligaatsoq – Virksomhedernes oprydningsdag', hvor flere hundrede 

mennesker får rengjort det omkringliggende natur, i deres byer og bygder til gavn for både os selv, 

natur og dyreliv. 

CSR Greenland har siden 2010 sørget for planlægning og afholdelse af arrangementet, og har de 

seneste par år fået engageret flere byer til, at være med til at rydde op. 

Formålet med denne guide er at sprede budskabet om et renere miljø og få hele Grønland med i 

oprydningsdagen. Guiden skal give idéer og inspiration til miljøindsats i egen by eller bygd.  

Det skal være nemt at afholde oprydningsdagen, og det skal forankres lokalt. Tanken er derfor, at 

man selv skal kunne redigere i dokumentet og få sin egen version, som passer til éns sted.  

Vi håber, at du tager godt imod guiden og bruger den til lige præcis det, som giver mening for din 

by/bygd. 

 

Oprydning til hverdag 

Vi skal minde om, at virksomheder, institutioner og boligejere har allerede pligt til at gøre rent om 

deres egen bygning. 

Jævnfør bekendtgørelse nr. 28 af 17. september 1993 om bortskaffelse af affald, Kapitel 5, 

Renholdelse af udearealer, § 16 har ALLE husejere, virksomheder, havne og institutioner pligt til 

jævnligt at rengøre ved og omkring deres ejendom i en afstand af 25 meter målt vandret fra 

ejendommens yderbegrænsning, eller til midterlinjen til naboejendom. Ved ejendomme med 

legepladser og lignende anlæg skal disse også rengøres af ejendommens ejer. 

 

Til tovholderen 

Hvis du modtager denne tjekliste, er du tovholder på Saligaatsoq i [By/Bygd] 

Udfyld dette og send til CSR Greenland: 

Navn:  

Virksomhed:  

Email/tlf:  
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1. Invitation til opstartsmøde 

Før, under og efter oprydningsdagen er der en del opgaver, der skal løses. Det er 

planlægningsgruppens overordnede opgave at planlægge og dermed sikre afholdelsen af Saligaatsoq 

i jeres by eller bygd. Planlægningsgruppen afgør graden af indsatsen til jeres oprydningsdag. 

Planlægningsgruppen vil typisk bestå af repræsentanter fra de største firmaer, der deltager i 

Saligaatsoq projektet, repræsentant er for den lokale kommune samt evt. frivillige resurser. 

Ca. 2-3 måneder før oprydningsdagen laver og sender planlægningsgruppen en invitation til 

virksomhederne. Virksomhederne (eller organisationerne) afgør om de kan/vil afsætte til 

planlægning og melder til tovholderen. 

Tjekliste: 

Hvem vil du invitere?  

Har du husket kommunen, erhvervsfolk, 

relevante organisationer? 

 

 

Invitationen:  

Har du skrevet invitationen?  

Har du en forklaring på hvad Saligaatsoq er?  

Hvor har du reserveret mødelokale?  

Hvad tid afholdes mødet? Og hvor længe?  

Har du en dagsorden?  

 

Eksempel på invitation og kort forklaring af Saligaatsoq se Bilag 1. 

Eksempel på den dagsorden og referat se Bilag 2. 

 

2. Planlægningsmøder 

Det første møde, som tovholderen arrangerer, handler meget om præsentation af Saligaatsoq og af 

planlægningsgruppen. Her beslutter I, hvornår oprydningsdagen skal foregå, og hvor ambitiøse i vil 

være med projektet. I vælger hvilke hovedaktiviteter i vil lave på selve dagen. Det vil være godt at 

drøfte, hvem eller hvilke virksomheder i vil få hjælp fra fx til at køre rundt og samle affaldssækkene 
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og om kommunen kan tage imod det. I skal også drøfte, hvilke materialer i har behov for, og hvordan 

det kan sponseres fx affaldssække, handsker, affaldsopsamlere osv. 

Tovholderen skal sørge for at uddelegere og koordinere opgaverne. En tovholder skal sikre at holde 

deadlines og ikke være bange for at hive fat i de andre projektgruppemedlemmer, hvis det står lidt 

sløjt til. Tovholderen må gerne være skrap. Det er derfor vigtigt, at medlemmerne i 

planlægningsgruppen også bliver ansvarlige for de enkelte opgaver og aktiviteter. En tidsplan vil 

være godt at lave, så man hele tiden kan holde opdateret, hvordan projektet udvikler sig. 

Til jeres planlægningsmøder kan i evt. bruge nedenstående tabel 

Dagsorden Status Ansvarlig og deadline 

Velkomst og præsentation 

bordet rundt 

  

Status på de forskellige 

opgaver: 

- Sted for udlevering af 

affaldssække og 

handsker 

- Kort og tilmeldinger (lav 

denne inden 

annoncering til 

lokalsamfundet) 

- Materialer 

(affaldssække, 

handsker, 

skraldeopsamlere etc.) 

- Kommunikation 

- Eventuelle aktiviteter 

  

Dato for rundsending af referat 

og for næste møde – hvor tit vil 

i holde planlægningsmøder? 

  

Tak for i dag   
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3. Kontakt mulige sponsorer 

1. Husk et sponsorat ikke er en gave. Det er reklame du laver for et firma 

2. Gør alt hvad du kan for at vise din sponsors logo frem 

3. Send billeder til din sponsor, så de kan bruge dem 

4. Tænk over præcis, hvad du vil have sponsoreret, og hvad det koster 

5. Vær aktiv på de sociale medier med daglige opdateringer 

6. Find sponsorer du selv kan stå inde for 

Tjekliste: 

Har du fundet sponsorer til affaldssække og 

handsker? 

 

Vand, frugt og snacks?  

Kørsel af affald?  

Annoncering?  

Sted?  

Skraldeopsamlere?  

Konkurrence/gaver?  

 

Se eksempel på sponsorbrev på Bilag 3. 

 

4. Tilmelding 

Tilmeldinger er en vigtig oplysning for planlægningsgruppen. Ved tilmelding er det godt at vide; 

 Hvem kontaktpersonerne er hos de tilmeldte virksomheder 

 Antal deltagere til oprydningsdagen – vigtigt i forhold til antal affaldssække og handsker osv. 

 Virksomhedernes logoer 

Når tilmeldingen er åben er det en god idé at opfordre alle i planlægningsgruppen til at få deres 

medarbejdere til at deltage i oprydningsdagen. 

Send brevet og tilmeldingsblanketten med kortet til virksomhederne. 
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Tjekliste: 

Har i lavet en tilmeldingsblanket? Og udsendt 

denne? 

 

Har i lavet et kort over områder, hvor der skal 

rengøres? 

 

Har i lavet en tilmeldingsliste?  

 

Se skabelon til tilmeldingsblanket og kort på Bilag 4. 

 

5. Kommunikér ud 

Det er vigtigt at engagere lokalsamfundet, da det er dem, der skal motiveres til at rydde op. Her er 

det især vigtigt at få virksomhederne med, da deres medarbejderes tid skal bruges til 

planlægningsgruppen og oprydningen evt. til sponsering af produkter eller ydelser. 

Tjekliste: 

Har du sendt en nyhed omkring Saligaatsoqs 

afholdelse i din by/bygd til relevante medier og 

virksomheder? Og hvorledes de kan tilmelde 

sig? 

 

Har du sendt nyhed til CSR Greenland?  

 

Se eksempel på nyhed til virksomheder på Bilag 5. 

Se eksempel på nyhed eller annonce til medier på Bilag 6. 

 

6. Praktisk opgaver 

Saligaatsoq kan ikke afholdes før de praktiske opgaver er på plads. Beskriv derfor helt konkret, 

hvordan og hvornår opgaverne løses, samt aftal med planlægningsgruppen og sponsorerne, hvad de 

skal gøre hvornår. 
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Tjekliste: 

Hvornår skal annoncen være sendt til 

medierne? 

 

Hvornår leveres vand, frugt og snacks?  

Hvor skal indsamlet affald samles?   

Hvem opsamler affald? Hvad tid?  

Har i aftalt antal handsker og affaldssække? 

Hvordan leveres de inden opstart? 

 

Hvem gør klar til opstart?   

Hvem sørger for åbningstale? Takketale til 

deltagere og sponsorer. Praktiske informationer 

som afslutning. 

 

Har I lavet en vagtplan? Hvem fordeler 

affaldssække, handsker, vand, frugt og snacks? 

 

Skal der være underholdning?  

Hvem tager billeder på dagen?  

 

7. Start af Saligaatsoq 

Inden Saligaatsoq startes, er det vigtigt at tjekke op, om alt er på plads. Det kan blive nødvendigt at 

træffe hurtige beslutninger, for at løse uafventet situationer, så det ikke går ud over programmet. 

Det er også vigtigt at have fokus og overblik over arrangementet, så alt kører som det skal. 

Tjekliste: 

Hvordan skal opgaverne fordeles?  

Hvor skal deltagerne henvender sig omkring 

deres spørgsmål og evt. Mangel af materialer? 

 

Har I nødløsninger, hvis tingene ikke går som de 

skal? 

 

Skal deltagerne stå i et bestemt sted under 

åbningen? Hvem skal visse dem vejen? 

 

Hvornår sker udleveringen af materialer? Efter 

åbningstalen? 

 

Hvad skal deltagerne være opmærksom på?  

mailto:csr@csr.gl
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Billeder og video: 

Saligaatsoq opfordrer til at dokumentere oprydningsdagen med fotos og videooptagelser. 

Skraldeindsamling i naturen har et meget konkret og visuelt resultat, som de fleste mennesker vil 

kunne iagttage med tilfredsstillelse, og dette vil være med til at øge bevidstheden og 

opmærksomheden om, hvad skrald i naturen har af negativ effekt på både økosystemet og 

borgernes trivsel. 

Læg endelig billeder op på Saligaatsoq’s Facebookside. 

 

8. Afslutning af Saligaatsoq 

Afhentning af skrald: 

Det vil typisk være den lokale kommune, der står for at afhente skrald ved afslutning af 

oprydningsdagen. Man kan også opfordre lokale transportfirmaer til at sponsorere afhentning af 

sække og storskrald. 

Planlægningsgruppe skal aftale med deltagerne, hvor de skal stille skraldet evt. markerer det på 

kortet. 

 

Vejning af skrald: 

Hvis det er muligt at veje affaldet, vil det være en god målestok for, hvor meget i hvert år samler 

skrald. 

Tjekliste: 

Er al affald samlet og kørt til 

forbrændingen/dumpen? 

 

Hvem rydder op ved åbningstedet?  

Hvem leverer rester af materialerne til 

sponsorerne? 

 

Har alle deltagere afleveret skraldeopsamlere 

tilbage? 

 

Hvor meget vejer indsamlet skrald tilsammen?  
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9. Tak til deltagere 

Planlægningsgruppen, sponsorerne, virksomhederne og deltagerne skal takkes efter Saligaatsoq 

afholdelsen. Tak specielt sponsorerne ved at få deres logoer med, i alt kommunikationsmateriale. 

Tjekliste: 

Hvem skriver takkeannonce til deltagere og 

sponsorer, samt information om, hvor meget 

affald der er indsamlet, hvor mange der har 

deltaget, etc.? 

 

Hvem sender pressemeddelelse samt billeder 

til CSR Greenland? 

 

 

Se eksempel på en pressemeddelelse på Bilag 7. 

10. Evaluering 

En evaluering kan skabe en overblik over hvordan hele forløbet er gået. Evalueringen kan bruges til 

næste års planlægning, så man ved, hvad man skal være opmærksom på til næste gang.  

Tjekliste: 

Hvem laver evaluaringsspørgsmål?  

Hvem sender evaluaringsspørgsmål til 

planlægningsgruppen? 

 

Hvem modtager og skriver en opsummering?  

Møder man i planlægningsgruppen for at 

evaluere? 

 

 

Se eksempel på evaluering på Bilag 8.  
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Bilag 1  

Eksempel på invitation og kort forklaring af Saligaatsoq: 

Hvert år i juni afholdes 'Saligaatsoq – Virksomhedernes oprydningsdag. Oprydningsdagens formål er 

at få rengjort vores omkringliggende natur i vores by/bygd til gavn for både os selv, natur og dyreliv 

samt at skabe opmærksomhed om forurening. 

I år er det tid til at påbegynde forberedelserne til årets Saligaatsoq i [by/bygd]. 

Vi håber, at flere virksomheder og offentlige organisationer vil være med til at planlægge Saligaatsoq 

i [by/bygd]. 

Vi har sendt denne invitation til jer, da I måske kunne have lyst til at deltage i planlægningen af 

projektet. 

Du er meget velkommen til mødet, selv om du måske ikke føler, at du har ressourcer til at deltage i 

selve Saligaatsoq og planlægningen, men ”bare” har nogle gode idéer og inputs, du vil dele med os.  

Første møde afholdes XX. MÅNED 20XX kl. [00.00]-[00.00] i [STED], hvor vi opretter 

planlægningsgruppe, drøfter formen for samarbejdet og afklarer opgavefordelingen.  

Herefter mødes vi en række [onsdage], for at holde fokus på fremdrift i projektet. 

Jeg/Vi glæder mig/os til at høre fra jer! 

Med Venlig hilsen 

Navn(-e) 

Titel 

Mail 

Tlf. 
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Bilag 2 

Eksempel på den dagsorden og referat: 

Opstartsmøde 

Dato og tid: 

Sted: 

Deltagere: 

Afbud: 

Dagsorden Status Ansvarlig og deadline 

Velkomst og præsentation 
bordet rundt 

  

Valg af ordstyrer/mødeleder og 
referent 

  

Brainstorm jeres indsats af 
Saligaatsoq: 
- Hvilke aktiviteter eller 

fokus skal der være? 
- Hvor skal arrangementet 

starte? 
- Hvordan kommunikerer vi 

det ud til lokalsamfundet? 
- Hvilke materialer har vi 

behov for, og  
- hvem kan sponserer de 

forskellige materialer? (fx 
affaldssække, handsker, 
vand, snacks, annoncer, 
kørsel af affald, sted, etc.) 

- Hvem tager sig af 
tilmeldinger? 

- Hvad kan DU bidrage 
med? Og hvad er du klar til 
at gøre? 

  

Uddelegering af opgaver og 
tidsplan: 
- Aftal en DATO!  

  

Foregår der aktiviteter i 
samfundet, som vi skal være 
opmærksom på i den 
kommende tid? 

  

Dato for rundsending af referat 
og for næste møde – hvor tit vil 
i holde planlægningsmøder? 

  

Tak for i dag   
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Bilag 3 

Eksempel på sponsorbrev: 

Til:  

 

Modtagers navn + adresse 

 

Indsæt dato 

 

 

Vil din virksomhed være sponsor for [byens/bygdens] oprydningsdag? 

[Tovholderens virksomhed] og planlægningsgruppen bag Saligaatsoq – Virksomhedernes 

oprydningsdag ansøger (indsæt evt. navn) om midler til projektet.   

 

Projektets aktiviteter 

Arrangement afholdes den XX. måned 20XX i forbindelse med den landsdækkende oprydningsdag – 

Saligaatsoq. 

Virksomheder inviteres til at stille ressourcer og medarbejdere til at rydde et bestemt område i 

deres by/bygd for skrald for en eftermiddag. Deltagende virksomheder er indtil videre Virksomhed, 

Virksomhed og Virksomhed.  

I 20XX vil fokus være på  

- At Saligaatsoq – oprydningsdagen skal være landsdækkende 

- En holdningsbearbejdende kampagne, som har et langsigtet mål om at bevidstgøre om, 

hvordan ændret adfærd i det daglige kan hjælpe os til at holde vores omgivelser rene, 

herunder; 

- Oprydning på strandene  

- Fokus på brug af skraldespande 

- Indsats i bymidten for at virksomheder bliver bedre til at holde ’Ren by’. 
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Bilag 4 

Sponsorat 

Det er afgørende for oprydningsdagen – og folks indsatser – at vi kan tilbyde [produkt/ydelse], som 

er nødvendig for afholdelsen af oprydningsdagen/med til at få flest deltagere med. Derfor vil 

planlægningsgruppen for Saligaatsoq – virksomhedernes oprydningsdag 20XX helt konkret anmode 

[Virksomhed], om I vil sponsorere [2 x 500 kr. produkt/ydelse].  

Jeres sponsorat samt logo vil blive vist på alle Saligaatsoqs annoncer før, under og efter 

oprydningsdagen og jeres logo vil blive præsenteret på Saligaatsoqs Facebookside. 

Med jeres sponsering, får I: 

- Mulighed for at synliggøre din virksomheds indsats for et renere miljø ved det fælles 

arrangement forud for opstart af oprydningsdagen. 

- Synliggørelse af virksomhedens bidrag på Saligaatsoqs facebook-profil. Her vil også være 

mulighed for, at I selv booster jeres indsats ved indsættelse af billeder, små nyheder mv.  

 

For yderligere information kontakt undertegnede, [Navn] [Efternavn], som er projektleder og står til 

rådighed for eventuelle spørgsmål og henvendelser, på [e-mail] eller +299 XXXXXX. 

 

På vegne af planlægningsgruppen for Saligaatsoq [By/Bygd] 

[Navn Efternavn] 

[Stilling] 

[Virksomhed] 
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Bilag 5 

Eksempel på tilmeldingsblanket og kort: 

Din arbejdsplads skal tilmelde sig og vælge det område, I gerne vil rydde op ved at nedenstående 

skema. Oprydningen foregår om eftermiddagen fra kl. xx-xx. 

Der skal samles alle typer affald og skrald – og i samarbejde med den lokale forbrænding og 

transportfirmaer bortskaffes affaldet. 

 

 

 

 

Virksomhed/ Institution 

 

 

Adresse  

Antal deltagere fra virksomheden  

Ønsket oprydningsområde/r (Sæt kryds + tal) 

Bemærkninger  

Kontaktperson i virksomheden/ 

institutionen: 

[Navn] [Efternavn] 

E-mail  

Telefon  

Andre bidrag til dagen (fx materiel, 

sponsorater, underholdning osv.) 

 

Andet:   

Send gerne jeres logo med  
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Note 

Det er op til planlægningsgruppen, hvordan deres kort skal se ud og hvordan områderne opdeles. 

Opdater kortet løbende… brug de tilmeldte virksomheders logo… 

Det er en god ide med en opsamlingsrute, som vil gøre det nemmere til dem, der skal samle 

sækkende til forbrændingsanlægget. Derved undgår man oversete sække, der igen ender i naturen. 

Eksempel på et kort: 

Virksomheden vælger ledigt        Opsamlingsrute: På de røde streger, 

            (grønt) område             skal opryddere lægge sækkende til opsamling 
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Bilag 6 

Eksempel på nyhed til virksomheder: 

Saligaatsoq – Virksomhedernes oprydningsdag 

Ugedag den xx. måned 20xx kl. xx.xx-xx.xx 

 

Der er forårsrengøring i [By/Bygd] – kom og vær med! 

Snart bliver det forår og vinterens is og sne forsvinder. Så det er igen tid til at gøre en indsats for at 

få et renere miljø på Saligaatsoq – oprydningsdag. CSR Greenlands medlemsvirksomheder og CSR 

Greenland i samarbejde arrangerer en oprydningsdag, hvor vi sætter fokus på miljø, leverer en 

fælles indsats og gør vores omgivelser renere og bortskaffer affald, der ligger i vores by.  

Hvad får I ud af at deltage? 

√ I får nogle flotte fællesarealer og rekreativ områder rundt om i byen og i fjeldet 

√ I er med til at sætte miljø på dagsordnen for jer selv, jeres børn, familier, kolleger og hele 

Grønland! 

√ I får en anderledes social dag sammen med jeres kolleger! 

Hvad skal der til for at deltage? 

Din arbejdsplads skal tilmelde sig og vælge det område, I gerne vil rydde op ved at kontakte 

arrangørerne af dagen – se nedenstående kontaktinformationer. Oprydningen foregår om 

eftermiddagen fra kl. xx.xx  til kl. xx.xx. 

Der skal samles alle typer affald og skrald – og i samarbejde med den lokale forbrænding og 

transportfirmaer bortskaffes affaldet. 

 Ønsker dit firma at deltage kontakt da: 

[Stilling] i [Virksomhed] [Navn] [Efternavn], [email], [tlf] 

 

For yderligere informationer om Saligaasoq, kontakt projektleder i CSR Greenland: [Navn] [Efternav], 

csr@csr.gl, 363716.  
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Bilag 7 

Eksempel på nyhed eller annonce til medier: 

Saligaatsoq – oprydningsdag  

By/bygd den 5. juni - med Kick - off kl. 13.00 ved Taseralik og slutter kl. 16.00 

Der er forårsrengøring i [By/Bygd] – kom og vær med! 

Ønsker dit firma at deltage kontakt da: 

[Stilling] i [Virksomhed] [Navn] [Efternavn], [email], [tlf] 

 

OBS! CSR Greenland laver også en landsdækkende annonce for alle byer som afholder Saligaatsoq. 
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Bilag 8 

Eksempel på pressemeddelse 

Nu er Saligaatsoq [By/Bygd] 20XX afviklet og vi kan sige at det var en succes!  XXX har været med 

til at gøre vores by/bygd renere og kønnere at se på.  

XX virksomheder tilmeldte sig, hvor antallet af ’opryddere’ endte med at blive omkring XXX personer 

– alle roses for deres flotte indsats. Der blev i alt indsamlet XX tons/kg.  

Andre byer og bygder som deltog:  

 [By]  [Bygd] 

 [Bygd]  [By] 

 [Bygd]  [Bygd] 

 [By]  [Bygd] 

 [Bygd]  [By] 

 

På landsplan deltog XXX personer til oprydning – omkring XX virksomheder.  

Vi vil gerne sende en stor tak til alle som var involveret i Saligaatsoq [By/Bygd] 20XX – 

planlægningsgruppen, koordinatorer, sponsorer og deltagere, i har alle bidraget til et renere 

[By/Bygd]! Vi takker endvidere vores [Facebook følgere og] deltagere i konkurrencerne – i har 

medvirket til at sprede budskabet omkring et renere Grønland og Saligaatsoq generelt  

Vi ser meget frem til et videre samarbejde med jer alle til næste års Saligaatsoq   

Mange taknemlige hilsner,  

[Navn Efternavn] 

[Virksomhed] 
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Bilag 9 

Spørgsmålene tilrettes efter planlægningsgruppens indsats og hvad man i den enkelte by har haft 

fokus på. 

Eksempel på evalueringsspørgsmål: 

1. Deltog I ved planlægningsfasen 

2. Hvad mener I om planlægningen? Og hvad kunne evt. have foregået anderledes? 

3. Var du tilfreds med den eksterne kommunikation? 1 smiley for mest utilfreds og 5 smileys 

for mest tilfreds. 

4. Var du tilfreds med kommunikationen i planlægningsgruppen? 1 smiley for mest utilfreds 

og 5 smileys for mest tilfreds 

5. Har det været godt med de forud pakkede sække m. Handsker, affaldsruller, skrald-

opsamlere, kort? 

6. Hvad syntes I om facebook-indsatsen? 

7. Hvad syntes du/I om konkurrencerne og de oplysende artikler på facebook? 

8. Hvad syntes du/I om oplysningskampagnen vi har haft i år? 

9. Hvad syntes du/I om, at have et overordnet tema til Saligaatsoq 

10. Syntes dui/I at vi skal køre en forebyggende indsats efter en bestemt målgruppe? 
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Bilag 10 

Logoer: 

 

 

CSR Greenland 

Jens Kreutzmannip aqqutaa 3 

3900 Nuuk 

Tlf.: 36 37 18 

Mail: csr@csr.gl 
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