
BOLLER PÅ 
BUSSEN!

DU TRENGER: 
Ingredienser til å bake 
boller

Noe å servere bollene i/på, 
som et brett eller en kurv

Takkekort

Brosjyrer med informasjon 
om Miljøagentene

HVA: Ha en positiv aksjon der dere deler ut 
boller eller noe annet hyggelig til alle som 
reiser kollektivt for å spare klimaet.

HVORFOR: Når vi reiser med tog og buss i 
stedet for bil sparer vi jorda for store klima-
gassutslipp. Alle som gjør dette fortjener at 
vi feirer den gode innsatsen de gjør! Takk 
alle som reiser kollektiv med en hyggelig 
oppmerksomhet de kan kose seg med på 
reisen.

SLIK GJØR DU:
1. Kjøp inn ingredienser til å bake boller 
(eller noe annet – muffins tar f.eks. kortere 
tid) til å dele ut. Prøv å bruke flest mulig 
økologiske ingredienser. Hvis du ikke har tid 
til å bake kan du også kjøpe ferdige kjeks 
eller muffins. 

2. Inviter med deg Miljøagent-lokallaget, 
venner eller famlien til å bake bollene. Det 
kan være lurt å bake bollene samme dag 
eller dagen i forveien, slik at de er ferske 
når dere deler dem ut. Hvis du vil bake 
lenger tid i forveien kan du fryse dem ned. 
Dersom dere har tid kan dere også lage 
hjemmelagede takkekort til dem som reiser 
miljøvennlig.

3. Dra til en buss- eller tog-stasjon, der  
du vet at det kommer til å være mange  
mennesker. Del ut boller til alle som har 
lyst på og si TUSEN TAKK for at de reiser 
miljøvennlig! Dere kan også tenke ut om det 
er noe mer dere har lyst til å si til de som får 
utdelt boller. Del eventuelt ut takkekortene. 

4. Det kan også være lurt å ha med litt 
informasjon om Miljøagentene, og å fortelle 
om hva miljøagenter gjør. Kanskje møter 
dere flere barn som har lyst til å bli med i 
Miljøagentene?

5. Ekstrapunkt! Hvis dere har lyst kan dere 
ta noen bilder, skrive litt om hva dere har 
gjort og sende det inn til lokalavisa.
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