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 MARKEDSDAG i SlAGElSE KoMMunE

løRDAG DEn 20. juni 2009  

Kl. 10.00 til 15.00 

på SchwEizERplADSEn  

i SlAGElSE

 SUND&  
BÆREDYGTIG

Vi søger alle med gode ideer og eksempler  

på sund og bæredygtig dagligdag – fra  

virksomheder og arbejdspladser til 

uddannelses institutioner og foreninger.

www.SunDoGbAEREDyGtiG.DK

VÆR MED
Sæt foKuS på DEt SunDE,  

MAnGfolDiGE oG bæREDyGtiGE liv



SUND & BÆREDYGTIG MARKEDSDAG

Vær med til at sætte fokus på et sundt og bæredygtigt liv i Slagelse Kommune. 
Lørdag den 20. juni 2009 omdanner vi Schweizerpladsen i Slagelse til en 
markedsplads med oplevelser og inspiration til det sunde og bæredygtige liv og 
søger derfor aktører, der har lyst til at dele deres aktiviteter, idéer og engagement 
med resten af kommunens borgere.  

SUNDE IDÉER & BÆREDYGTIGE FIF SØGES
Yoga i frokostpausen eller fitness i det fri? Fodboldspil for alle nationaliteter eller 
olle-kolle økomad? Har din virksomhed gjort en særlig indsats for integration, jeres 
forening fundet på et genialt genbrugstip eller går du og gemmer på en idé, der kan 
sætte Slagelse på landkortet som den sundeste kommune i Danmark, vil vi gerne 
høre fra dig. 

BRING DINE IDEER TIL TORVS
Vi søger både private og offentlige virksomheder, handlende, foreninger, 
uddannelsesinstitutioner og helt almindelige mennesker, som enten har taget et 
initiativ til et sundt og bæredygtigt liv eller som bare har en god idé, de brænder for 
at komme af med. 

Markedsdagen skal være præget af mangfoldighed og derfor er alle idéer, tanker 
og aktiviteter, små som store, velkomne. Blandt de indkomne idéer og projekter 
sammensætter vi markedsdagen, så de besøgende oplever så mange sider af det 
sunde og bæredygtige liv som muligt. 

Med venlig hilsen

Stén Knuth
Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

KONTAKT
Slagelse Kommune
Sundhedsafdelingen
Valbyvej 69G
4200 Slagelse
tlf.: 5857 4579
e-mail: sundhed@slagelse.dk

 

VÆR MED

På www.sundogbaeredygtig.dk kan du fortælle 
om din idé eller aktivitet. Du kan læse mere 
om markedsdagen, blive inspireret af andres 
idéer og følge med i debatten om sundhed i 
Slagelse Kommune. Du kan også kontakte 
sundhedsafdelingen direkte.

Vi skal have dine oplysninger inden den 20. maj 
2009 og kort tid efter får du besked, om din idé 
eller aktivitet er udvalgt til markedsdagen. 

Torsdag den 28. maj 2009 kl. 17.00 inviterer 
vi alle aktører til et arrangement, hvor vi 
viser film, der lægger op til, hvordan Slagelse 
Kommune bliver sund og bæredygtig, deler 
hvervemateriale ud og giver en smagsprøve 
på, hvordan markedsdagen bliver iscenesat.


