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Kom og bliv miljøgøgler i Miljøteltet ved Domkirken
Bliv miljøgøgler

Skid til måls

Popcornværksted

Genbrugsdyst

Design dit eget popcornbæger og få det fyldt med
popcorn, når du har samlet points i teltet.

Kan du ramme rigtigt? Find den rigtige skraldespand
– så kan affaldet genbruges.

Dit eget cirkusshow

Den højeste skorsten

Slå dig løs i manegen med alt fra stylter til jonglørbolde.

Kan du bygge den højeste skorsten af legoklodser?

Muldvarpekast

Ansigtsmaling

Send muldvarpen på jagt efter de bedste brændsler.

Få masser af gratis kulør på kinderne.

Vandbar

Affaldskuglebane

Prøv vores aktiviteter, saml points og vind!

Hvad kaster du i kummen? Prøv et spil lortebasket.

Test dine smagsløg med verdens bedste læskedrik helt gratis. Tag din drikkedunk med og tank op.

Pust kuglen med affald gennem byen og ned i det
store affaldssug.

Vi gør genbrug til en sport
Fjernvarme Fyn leverer varme til dit hjem. Det er
vores opgave, at du får energi så billigt som muligt.
Derfor bruger vi blandt andet overskudsvarme fra
industrivirksomheder. Vi arbejder hele tiden på at
gøre tingene endnu mere effektive og miljørigtige –
den gode nyhed er, at det også kan spare dig penge.

Odense Renovation håndterer affaldet fra Odenses
borgere. Vi tømmer skraldespande, holder gaderne
rene, driver Odense Nord Miljøcenter – og byens 8
genbrugsstationer. Vi arbejder for en bæredygtig
nutid og fremtid – og for at gøre genbrug til en
sport, alle kan være med til!

VandCenter Syd leverer rent drikkevand til 155.000
borgere i Odense, og vi tager hånd om spildevandet
i både Odense og på Nordfyn. Vi værner om det rene
vand – fra kilden til din vandhane, og fra dit afløb til vi
sender det rensede spildevand tilbage til naturen igen.

