AVFALL OCH ÅTERVINNING

Välkommen till årets Skräpplockardagar

Roligt att ni vill delta i Skräpplockardagarna! I vår kommun pågår skräpjakten under vecka 20 och vi ber er läsa
igenom informationen innan ni börjar skräpplockningen.

presenteras även vinnarna från och med den 31 maj. Miva
har också rätt att använda inskickat material i alla sina olika
informationskanaler.

1. Plocka

Tänk på att ha vårdnadshavarens godkännande enligt
GDPR om ni skickar in bilder där barn medverkar.

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.
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!

2. Sortera
Det skräp som ni plockar ska rymmas i säckarna/påsarna
som Håll Sverige Rent skickar och förser er med. Källsortera
sedan det skräp ni plockar. Förpackningsmaterial (papper,
plast, metall och glas) lägger ni i första hand i era egna återvinningskärl. I andra hand är vi tacksamma om ni lämnar det
vid närmaste återvinningsstation.
Farligt avfall som exempelvis batterier, sprayburkar och
elektronikskrot ska lämnas vid någon av Mivas återvinningscentraler. Farligt avfall får inte läggas i vare sig egna eller de
säckar som Håll Sverige Rent tillhandahåller.

3. Tävla
Miva lottar ut två priser bland de förskolor och skolor som
deltar. En förskola respektive en grundskola vinner 3 000 kr
vardera. Allt som krävs är att anmäla skolan på Håll Sverige
Rents kampanjsida före den 30 april och skickar in bilder
från skräpplockningen. Allt inskickat material kommer att
publiceras på Mivas webbplats miva.se/skräpplock. Där

Skicka bilderna via e-post till tips@miva.se senast den
28 maj. Vi rekommenderar att ni skickar via wetransfer.com
som är en gratistjänst för överföring av stora filer.

4. Lämna
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 21 maj till Anna
Näsholm Gidlund via e-post anna.nasholm.gidlund@miva.se
eller telefon 0660-330 362.

5. Belöna
Många förskolor/skolor väljer att göra något trevligt i anslutning till skräpplockningen. Kanske ett mellanmål utomhus
eller en 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 hsr.se/skrapplockardagarna.

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

Lycka till!

Kundservice: 0660-330 400, info@miva.se
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