
HVA SKJER I SOMMER- GRØNN TRIVSEL:
Vårt største miljøproblem her i Vesten er vårt enorme forbruk. 14. juni til 31. 
august lanserer vi derfor tre korte filmsnutter som viser som viser hvordan 
du kan bidra til å 1) gjøre matsvinn til matvinn, 2) redusere forbruket og 
øke gjenbruket, og 3) skape en reparere-låne-dele kultur i Bodø. Snuttene 
inneholder enkle «oppskrifter» til ting du kan gjøre, som sparer tid, miljøet 
og lommeboka. 

Hva kan du gjøre i ditt miljø for å sette forbruk og gjenbruk på agendaen? Gå inn på 

nettsiden og prøv forbruk- og gjenbruks bingoen. 

Om Det gode liv i Bodø

Gjennom månedlige kampanjer 

inviteres du til å være med i et 

felles løft for å bedre våre klima- 

og miljøutfordringer, kosthold, 

søvn og døgnrytme, fysisk 

aktivitet, og ikke minst hvordan 

vi føler oss. Følg kommunen på 

facebook- og Instagram og få 

mer info på Bodø kommune sin 

hjemmeside.

Hvordan kan du sette de 

månedlige temaene på agendaen 

i ditt miljø? Våre kampanjer er 

bare et utgangspunkt for hvordan 

vi i fellesskap kan skape «Det 

gode liv i Bodø».

Slik blir du med:
Du kan registrere deg direkte på www.dytt.no/bodo

Les mer her...

Les mer her...

Les mer om “Det gode liv i Bodø her...

Hva skjedde i mai- Bodø i bevegelse:

I perioden 1. mai- 13. juni inviterte vi alle i Bodø til å bli med på en aktivitets-

kampanje hvor vi skulle samle poeng gjennom å gå eller utføre annen aktivitet.  

Vi skulle virtuelt skulle gå fra Bodø til Tromsø på 44 dager. 

106 personer har registrert aktivitet i kampanjen. Sammen har disse gått over 26 

000 000 skritt, nesten en halv runde rundt jorden. Utover gange er sykling den mest 

populære aktiviteten i kampanjen. Det er registrert nesten 10 000 minutter med 

sykling. Over tjue personer stykker har allerede gått i mål. Ti av disse blir trukket ut 

som vinnere av Det gode liv i Bodøs vannflaske og T- skjorte.

https://bodo.kommune.no/mai-var-i-aktivitet/category2626.html
https://bodo.kommune.no/det-gode-liv-i-bodo/category11760.html
http://www.dytt.no/bodo
http://bit.ly/sommer-BODO
https://bodo.kommune.no/mai-var-i-aktivitet/category2626.html
https://bodo.kommune.no/det-gode-liv-i-bodo/
https://www.facebook.com/OffisiellBodoKommune/
https://www.instagram.com/bodo_kommune/?hl=nb
https://www.linkedin.com/company/bodø-kommune/
https://bodo.kommune.no/april-sov-godt/category2613.html

