AVFALL OCH ÅTERVINNING

Välkommen till årets Vi Håller Rent
under vecka 21

Miva och Örnsköldsviks kommun arrangerar årets skräpplockardagar, som i år går under parollen Vi Håller Rent.
Många förskolor och skolor har valt att delta och vi är
mycket glada för det engagemang ni visar!

3. Lämna

I vår kommun kommer skräpplockningen att äga rum under vecka 21. Vi ber er läsa igenom nedanstående information innan ni börjar skräpplockningen.

I första hand ska de fyllda säckarna/påsarna lämnas tillsammans med förskolans/skolans vanliga hushållssopor, men om
ni varit flitiga och säckarna inte får plats kan ni få säckarna
hämtade av Miva. Hör då av er senast den 20 maj till Julia
Lundgren via e-post vagstation@miva.se eller telefon 0660330 360.

1. Plocka

4. Belöna

Plocka skräp som slängts på marken. Exempel på skräp att
plocka är godispapper, fimpar, burkar och flaskor. Naturligt
skräp som ris, kvistar och löv ingår inte i det som ska plockas. Skräp från garagestädningar och vindsröjningar ingår
inte heller i kampanjen.

Många förskolor/skolor väljer att göra något trevligt i anslutning till skräpplockningen. Kanske ett mellanmål utomhus
eller någon annan belöning för en god insats? Ni kan även
skriva ut diplom till era skräpplockare. Sådana finns att ladda
ner på Håll Sverige Rents kampanjsida www.hsr.se/2016.

Skräpplockningen är tänkt att genomföras i anslutning till
skolgården, förskolan eller i anslutande områden utan trafik,
t ex parker och andra grönytor. Tänk på säkerheten!

Pedagogiskt material

2. Sortera
Det skräp som ni plockar ska rymmas i säckarna/påsarna
som vi förser er med. Källsortera sedan det skräp ni plockar.
Om ni har möjlighet är vi glada om ni lämnar förpackningsmaterial (papper, plast, metall och glas) direkt vid närmaste
återvinningsstation.

För pedagogiskt material, tips och mer inspiration, se Håll
Sverige Rents kampanjsida www.hsr.se/2016. Där finns bland
annat roliga filmer och diplom som kan förgylla skräpplockningen ytterligare. Lycka till!

Tack för att ni är med och hjälper till
att hålla vår kommun ren!

Farligt avfall som exempelvis batterier, sprayburkar och
elektronikskrot ska lämnas vid Må återvinningscentral eller
en mobil återvinningscentral. Farligt avfall får inte läggas i
de gula sopsäckarna som vi förser er med.

Miva – Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB
Växel: 0660-330 300
Besöksadress: Sjögatan 4A, Örnsköldsvik
En del av

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNKONCERN

www.miva.se		

info@miva.se

facebook.se/mivaovik

