
 
 

Välkommen till Miljötinget 2017!  
Snart är det dags för Nordens största miljöevent för unga, av unga, med unga – 

Miljötinget 2017. Och du är anmäld! Här nedan kommer nu all information som behövs 

inför Miljötinget 2017, 27-28 okt. Läs igenom noga och hör av dig om du har några 

frågor eller funderingar.  

Under två dagar kommer du få träffa nya vänner, bli inspirerad, lära dig mer om miljö-

och samhällsfrågor, få verktyg för fortsatt engagemang, men framför allt ha extremt 

roligt. På dagen fylls programmet med föreläsningar och workshops och under kvällstid 

blir det konserter, galamiddag och filmvisning. Det kan helt enkelt inte bli annat än bra! 

___________________________________________________________________________ 

På Miljötinget har vi två regler som alla följer.  

- På Miljötinget är vi schyssta mot varandra – behandla varandra väl och med 

respekt. 

 

- Det råder total alkohol- och drogförbud på Miljötinget. Vi genomför 

alkoholkontroller. Den som bryter mot denna regel blir omedelbart hemskickat på 
egen bekostnad, vi kontaktar även deltagarens målsman och skola. Du som 
deltagare ska skriva under ett intyg på att du kommer att vara helt drogfri under 

Miljötinget. Detta intyg lämnar du in vid incheckning. Intyget finns bifogat i detta 
utskick. Det går också att ladda ner på miljotinget.se 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 

Praktisk information 
 

Resor till och från Miljötinget 2017: 
Alla resor är gratis för Miljötingets deltagare. Vissa kommer åka med chartrad buss till 
Miljötinget, andra kommer åka med kollektivtrafik. Deltagarna som ankommer med 

kollektivtrafiken möts upp av Miljötingets volontärer på Ljusdals central. De personer 
som ankommer med chartrad buss hoppar av precis vid Slottegymnasiet. Där möts de 

upp av Miljötingets volontärer.  
 
Bifogat finns ett dokument med alla kommuners olika restider. Det är viktigt att du håller 

koll på när just du ska åka.  

 

 

 

 



 
 

Sovplats/Mat  
Alla deltagare sover i gemensamma sovsalar på Miljötinget. Det kommer att finnas både 

tysta sovsalar, separata kill- och tjejsalar samt blandade salar att sova i. Vilken du väljer 

är upp till dig! Glöm därför inte att ta med sovsäck och liggunderlag/luftmadrass till 

Miljötinget!  

 

Ekologisk frukostbuffé, lunch, fika och middag serveras under Miljötinget gratis till alla 

deltagare. Det kommer finnas ett MT-café där du kan handla eget fika och godis för en 

mindre peng. Ta med egna fickpengar om du vill handla i cafét.  

 

Lokaler: 
Miljötinget arrangeras i år på Slottegymnasiet i Ljusdal. Alla deltagare sover i de olika 

klassrum som finns i skolan samt tar del av föreläsningar och annat i aula och 
närliggande lokaler.  
 

Alla deltagare har möjlighet att duscha i gymnastisksalens omklädningsrum på utsatta 
duschtider. Dessa duschtider hittar ni i informationsdisken i Slottegymnasiets entré.  

 

Workshops:  
Alla deltagare har valt en workshop. Försök att komma ihåg vilken workshop ni har valt, 
då blir det mycket enklare att hitta rätt på lördagen när det är dags. De workshops ni har 

blivit tilldelade står i bekräftelsemailet som ni har fått.  

 

Allergier/Sjukdomar:  
Finns det saker vi på Miljötinget bör veta om dig som deltagare som glömdes skrivas in i 
anmälan? Tveka inte hör av er så ska vi försöka ordna det utifrån de förutsättningar som 
finns.  

 

Galamiddag 
Galamiddagen är fredagens festliga middag. Vi kommer att bjuda på fantastisk mat, 
Stand-up från Marcus Berggren och en skönsjungande musikakt. Årets galamiddag 

kommer att ha temat one night in red, det är fri tolkning på ämnet och du klär dig i det 
som känns rätt för just dig. Under Miljötingets galamiddag brukar deltagarna klä   

 

Övrigt  
Miljötingets programråd finns på plats för deltagarna. Alla personer som bär en marinblå 
hoodie där det står crew kan man fråga om det finns några funderingar och oklarheter.  

 

Det råder absolut nötförbud på Miljötinget eftersom det finns deltagare som är otroligt 

allergiska.  
 

Blir du sjuk precis innan Miljötinget, tala med den lärare på er skola som godkände ert 
deltagande på tinget – de vet precis vad som gäller vid sjukdom.  
 

Programmet finns bifogat i mailet.  



 
 

___________________________________________________________________________ 

Här kommer en liten packlista som kan vara lite till hjälp när ni ska packa inför 

Miljötinget 2017.  

 

Packlista:  
Liggunderlag  

Sovsäck  
Kudde 
Hygienprodukter – Tandborste, tandkräm, schampo m.m.  

Galamiddag-outfit, klä dig i det du trivs i.  
Buss och tågbiljetter  

Bekväma kläder  
Kläder för ut att vara utomhus – på lördagen kommer vi ha en storslagen manifestation 

genom Ljusdal  
Intyg om att vara alkohol-och drogfri under Miljötinget 2017 
Ett glatt humör   

___________________________________________________________________________ 
 

Finns det fortfarande frågor och funderingar, kontakta oss.  
 

Vi ser fram emot att träffa er alla – Vi ses snart!  
 
Med vänliga hälsningar 

Projektledningen Miljötinget 
Region Gävleborg – Region Dalarna 

 
Ellie Gustafsson  

076-921 65 82 
ellie.gustafsson@regiongavleborg.se 
 

Micaela Nordin 
073-077 75 72 

micaela.nordin@regiongavleborg.se  
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-------------  Delge er målsman denna information  ---------------------------------------------------------- 

Hej målsman! 

Här kommer ett litet meddelande från Miljötinget. Det ska bli jättekul att din ungdom 

åker på årets Miljöting! Miljötinget genomförs för tjugosjunde gången och det är Region 
Gävleborg och Region Dalarnas satsning på ungdomar och miljö. Miljötinget är en 

tvådagars miljökonferens för ungdomar som syftar till att öka kunskapen samt att väcka 
engagemang och intresse för miljö- och samhällsfrågor. Årets Miljöting arrangeras på 
Slottegymnasiet i Ljusdal kommun den 27-28 oktber. Du kan läsa mer om Miljötinget på 

www.miljotinget.se 
 

Vi är tacksamma för att vi får engagera din ungdom över en helg, vi hoppas och tror att 
även du kommer få ta del av det engagemanget. Vi har en grundregel under Miljötinget: 

Totalt drog- och alkoholförbud gäller under hela helgen. Den som bryter mot förbudet 
blir omedelbart hemskickad på egen bekostnad – vi genomför alkoholkontroller. 
Informera gärna ditt barn om detta.  

 

Hör gärna av dig till oss om du skulle ha några funderingar! 
 
Med vänliga hälsningar  

Micaela Nordin, Projektledare  
026 -53 16 78 / micaela.nordin@regiongavleborg.se  
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