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En fimp i sanden påverkar väl inte dig?
Att inte skräpa ner borde vara självklart, men varje vecka slänger svenskar
miljontals med fimpar, förpackningar och snuskuddar på marken. Sysavs
kampanj ”Det påverkar inte dig”, som i sommar visas i Kävlinge kommun,
väcker känslor. Målet är att öka medvetenheten om nedskräpningens pris.
Det är så enkelt att låta det där glasspappret virvla iväg, att slänga ut
läskburken genom bilfönstret eller att fimpa i sanden. Men din fimp hamnar i
barnens sandslott, släpper ut miljögifter och ökar nedskräpningen. För när
någon börjar skräpa ner, följer andra efter.
35 miljoner i veckan

Fimpen, följt av snuskudden, plastföremålet och matförpackningen, är de
skräpföremål som leder ligan av vad som oftast hamnar på gator, torg och i
naturen. Enligt Håll Sverige Rents första nationella mätning av skräp i juni
2020 slänger svenskar cirka 35 miljoner skräpföremål på marken under en
vecka.
- Vägen till att minska nedskräpning går genom ökad kunskap och en större
delaktighet kring vår gemensamma miljö. Det krävs att alla hjälper till och
drar sitt skräp till stacken, säger Ann Thorén, projektledare på Sysav.
Kampanj som väcker känslor
Sysavs ägarkommuner, däribland Kävlinge, har stort fokus på att minska
nedskräpningen och det görs olika insatser för att uppmärksamma problemet.
I sommar går det att se en fotoutställning på sex olika platser i Kävlinge
kommun. Målet med utställningen är att skapa medvetenhet kring vad
nedskräpning leder till och hur det påverkar samhället, miljön och individen.
- Med kampanjen vill vi minska nedskräpningen genom att visa äkta men
aningens tillskruvade situationer som knyter sig i magen, säger Ann Thorén.

I sommar visas bilderna på sex olika platser i Kävlinge kommun:
•
Kävlinge Unionstorget v. 27 - 28
•
Barsebäcks strand v. 29 - 30
•
Barsebäcksvägen (vid busshållplatsen) v. 31 - 32
•
Dösjebro station v. 33 - 34
•
Furulund station v. 35 - 36
•
Kävlinge station v. 37 – 38

Lite skräp påverkar väl inte dig? Mer om kampanjen på sysav.se

Välkommen till Kävlinge - en attraktiv kommun med drygt 30 000 invånare. Mitt i
naturen med å, hav och öppna landskap men ändå med flera städer på smidigt
pendlingsavstånd. Vår vision är att bli Skånes bästa boendekommun. Det målet
når vi med hög service och tillgänglighet, välfärdstjänster i framkant, trygga
boendemiljöer, ett gott företagsklimat och en rik fritid för våra kommuninvånare.
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