Skräpa inte ner din stad
35 miljoner skräpföremål slängs på marken
varje vecka i Sverige. Det motsvarar 60 ton skräp!
25-30 år tar det ungefär för ett tuggummi att sönderdelas
så att de inte syns. Fläckarna från fastkletade tuggummin på
marken är bland det svåraste att städa bort. Uppskattningsvis
finns 22 miljoner tuggummin just nu i Sveriges stadskärnor.
Äckligt va!? Hur många ser du nu?
Var och en har ansvar att hålla skräpfritt, inte kommunen.
Enklast är att ta hand om sitt eget skräp, snus och fimpar.
Inte slänga det på marken.

Hedemora kommun uppmärksammar nedskräpning med flera
aktiviteter den 26-30 april, som en del i organisationen
Håll Sverige Rents arbete mot skräpet.
Läs mer: Vi vill bli fler som inte skräpar ner | Håll Sverige Rent (hsr.se)

”Om andra skräpar ner, kan
väl jag också göra det?”
Att det är skräpigt kan göra att människor inte trivs och
att man känner sig otrygg. Det kan också leda till mer
nedskräpning och skadegörelse på platsen. Människor
uppfattar det nämligen som mer okej att slänga skräp på
en plats som redan är nedskräpad.
Till slut förlorar vi respekten för den skräpiga platsen och
vi börjar uppleva den som otrygg. Dessutom kostar det
kommunen mycket tid och pengar för att städa upp.

8 av 10 svenskar tycker att nedskräpning är ett stort problem.
9 av 10 tycker att det är viktigt att minska nedskräpningen.
9 av 10 tycker att det är rätt att säga till om någon skräpar ner.
5 av 10 upplever att nedskräpningen generellt har ökat under
de senaste tre åren.

50-60 timmar, går det åt till att städa på stan i Hedemora
varje vecka – dyrbar tid som kommunen gärna lägger på
annat som gör det mer trivsamt och attraktivt i vår stad.

Är det värt att vara så lat
och slarvig?
I takt med att ätande och drickande alltmer sker i farten –
on the go – hamnar fler engångsförpackningar direkt på marken.
Skräp som slängs i brunnar eller andra otillgängliga ställen
städas aldrig bort.

Av skräpet från det vi äter och
dricker på stan är:
30% från godis, snacks och glass.
14% är mat- eller dryckesförpackningar och muggar.
24% är trasigt glas.
Matrester lockar även till sig fåglar, som i sin tur smutsar ner
ännu mer!

Så lång tid tar det innan
skräpet försvinner…
om det försvinner
1 månad tar det ungefär innan äppelskrutt, bananskal och

apelsinskal och annat organiskt material försvinner förmultnar.

10–20 år tar det ungefär för plastpåsar att sönderdelas till

mikroplast. Att bryta ner mikroplasterna tar hundratals år för
naturen att bryta ner, om det ens är möjligt!

200–500 år tar det för metall, i form av aluminiumburkar att
brytas ner.

1 miljon år är den ungefärliga uppskattade tid det tar för glas
att brytas ner eftersom glas är ett så pass beständigt material.

Mycket av det vi slänger i naturen blir problem för miljön.
Gifter och tungmetaller som kommer ur skräpet blir kvar och
förgiftar marken, sjöar och vårt grundvatten.

”Skräpboten”
All nedskräpning är olaglig! Även mindre skräp som matförpackningar, glasspapper och engångsgrillar.
Polisen kan utfärda böter direkt på plats till den som skräpar ner.

Skräpboten är på 800 kronor.

Vildtippar är ett växande problem i kommunen – kan du förstå
hur man kan åka ut i skogen och dumpa sitt avfall?!
Större nedskräpningar av det slaget kan leda till fängelse upp till
ett år.
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Bli en skräpsuperhjälte!
•

Använd flergångsmugg eller flaska. 1 miljard engångsmuggar
används varje år.

•

Släng ditt skräp i en papperskorg eller ta med det hem.

•

Säg ifrån när du ser någon slänga skräp på marken.

•

•

Plocka upp det du ser. Föregå med gott exempel (ger extra
många pluspoäng!) J
Rapportera in om du ser mycket nedskräpande platser till din
kommun.
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