
Skåpet TaGe

Vad roligt att ni vill börja använda 
Skåpet TaGe! Här finns tips på hur 
ni får TaGe att trivas bra hos er.



Hjälp TaGe (ta och ge) att flytta in

• Skaffa ett skåp eller en hylla. Placera 
gärna skåpet på en plats som är  
lättillgänglig, men ändå inte i en alltför 
öppen miljö. En del kan tycka att det 
känns obekvämt att ta kläder ur skåpet 
om andra ser. 

• Ladda ned TaGe-affischerna på ÖGRABs 
hemsida och sätt på skåpet eller så 
involverar ni barnen och gör TaGe mer 
personlig! Låt exempelvis barnen måla 
en skylt med texten ”Skåpet TaGe” som 
ni kan sätta högst upp på skåpet, eller 
varför inte måla ett par stora ögon eller 
ett par skor att sätta på skåpsluckorna. 

• Informera föräldrar om att TaGe har 
flyttat in.

SkÅpet TaGe

Tips på rutiner

Utse en i personalen (eller förälder) som 
är särskilt ansvarig för skåpet. Tage sköter 
sig mestadels själv, men någon behöver 
sköta dessa tre uppgifter:

• Informera personal och föräldrar om 
att skåpet finns och hur det fungerar. 

• Hålla koll så att det inte är stökigt i 
skåpet. 

• Rensa bort sådant som legat kvar  
under lång tid, antingen skänks det 
bort eller används på annat sätt.

Varför återanvända?

Att återanvända kläder har många för-
delar. Förutom att det är en miljövinst, 
sparar du pengar och om kläderna 
redan använts och tvättats, minskar risken 
för att plagget innehåller eventuella res-
ter av kemikalier

Visste du att för att odla ett kilo bomull 
krävs det cirka 25 000 liter vatten och vid 
framställningen av en T-shirt går det åt 
cirka ett kilo kemikalier.

Vill du starta ett eget Tage-skåp? 
Affischerna och information går att ladda 
ned på  
www.ograb.se/aterbruk/skapet-tage/  
och är fria att använda för alla.
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