
   

 

 

 
 

Håll Sverige rent 
 

 
 

Var med på Skräpplockardagarna! 
 



 

Varför är nedskräpning så dåligt? 

Spelar det verkligen någon roll om man skräpar ner lite? Ja, nedskräpning 
skadar på många olika sätt. För det första skadas vår natur och miljö 
eftersom det sprids onaturliga och farliga ämnen när vi slänger saker som 
inte hör hemma i naturen. Djur skadas ofta av nedskräpningen om de t ex 
får i sig skräp. Just nu finns det berg av plast som driver runt i våra hav för 
att så många människor slänger plastpåsar, flaskor och sugrör som till slut 
når ut i haven. Det blir fult och otrevligt för människor också att vistas på 
skräpiga platser och då mår vi inte lika bra.  
 

 
 
Det kostar dessutom massor att städa upp efter nedskräparna - helt i 
onödan! De skattepengarna skulle vi kunna lägga på bättre saker!  
I nedskräpade miljöer får man ofta problem med klotter, skadegörelse och 
otrygghet, eftersom människor inte har någon respekt för platser som är 
skräpiga. För vår trygghets skull är det viktigt att vi värnar om närmiljön. 

Skräp är en resurs som vi kan göra nya saker av, om vi återvinner det på 
rätt sätt. Det sparar 95% energi om vi pantar en läskburk istället för att 
det ska tillverkas en ny. Vilket slöseri med resurser att de hamnar på fel 
ställe!  
Vi tror att när vi tar ansvar för vår närmiljö och förstår vår egen roll ökar 
sannolikheten att vi vill bygga ett hållbart samhälle!  

 

 



 

Tillsammans fixar vi ett skräpfritt Hjo! 

Det viktigaste vi kan göra är också väldigt enkelt att göra. Det handlar om 
att låta bli att skräpa ner. För att få så många som möjligt att komma till 
den insikten behöver vi arbeta med att öka medvetenheten om hur viktigt 
det är att inte skräpa ner. 

Vi Håller Rent! 
Hjo kommun är med i Håll Sverige Rent och deltar i den årliga kampanjen 
Skräpplockardagarna som äger rum varje vår i hela Sverige. Runtom i 
landet ger sig hundratusentals barn och vuxna ut och plockar skräp under 
kampanjen! Tillsammans lär vi oss om nedskräpningens konsekvenser 
samtidigt som vi gör våra städer, vår natur och våra vatten lite finare.  

De som varit med och plockat skräp blir mer medvetna om betydelsen av 
att inte skräpa ner. De lägger också märke till nedskräpning på ett annat 
sätt och kan vara med och prata med dem som skräpar ner. De som varit 
med har exempelvis sagt: 
 
"Det gav mig en tankeställare hur vi alla skräpar ner."  
”När vi väl var igång upptäckte jag hur jäkla mycket skräp det finns överallt.”  

Det är inte bara de själva som plockat skräp som påverkas, även de i om-
givningen som ser skräpplockarna får sig en tankeställare, och många 
vittnar om att folk kommer fram och frågar om vad de håller på med när 
de plockar skräp.  

                  



 

Hjo kommun, 544 81 Hjo Besöksadress: Torggatan 2, Hjo 

Telefon: 0503-350 00 www.hjo.se 

Läs mer 

På Håll Sverige Rents hemsida www.hsr.se finns mycket mer information om 
nedskräpning och hur man kan arbeta pedagogiskt med Vi Håller Rent 
Kampanjen. Där finns också chans att delta i tävlingar och vinna fina priser samt 
tips på vad man ska tänka på när man plockar skräp med barnen.  
 

                      

http://www.hsr.se/

	Varför är nedskräpning så dåligt?
	Tillsammans fixar vi ett skräpfritt Hjo!
	Det viktigaste vi kan göra är också väldigt enkelt att göra. Det handlar om att låta bli att skräpa ner. För att få så många som möjligt att komma till den insikten behöver vi arbeta med att öka medvetenheten om hur viktigt det är att inte skräpa ner.
	Vi Håller Rent!

	Läs mer

