
Tack för att ni i början av sommaren uppmärksammade vårt arbete 
med att minska nedskräpningen i Dalarna, den här perioden med 
särskilt fokus på fimpar. 
 
Nu vill vi gärna dela med oss av resultatet!  
 
En uppskattad del av kampanjen var de fickaskkoppar som delades ut till bland annat restauranger, 
bibliotek, tobaksförsäljare och till rökare som befunnit sig i parker och längs stråk i närheten av 
centrum. Fickaskkopparna mottogs väl och fick många positiva kommentarer. Vi tittar vidare på 
metoder för att öka spridning och användning av fickaskkopparna. Vår förhoppning är att alternativet 
att på spara sin fimp ska leda till en beteendeförändring.  
 
De folierade papperskorgarna verkar ha fungerat bra som blickfång och även som samtalsstartare 
något vi fått kommentarer om via sociala medier.  
 
Fyra av kommunerna har gjort skräpmätningar av fimpar.  Mätningen visade bland annat att 
koncentrationen av fimpar blir hög på grönytor och andra ställen där sopmaskiner inte kommer åt till 
exempel under bänkar. Där blir fimparna liggandes längre. 
 
Skräpmätning har genomförts i de fyra kommuner som deltog i kampanjen. Mätningarna har gjorts på 
olika typer av platser vilket gör det svårt att göra jämförelser mellan kommunerna. Vi använder själva 
siffrorna för att se tendenser och för att kunna göra framtida återkoppling vi nya mätningar. I Avesta 
var det svårt att se någon trend men i såväl Borlänge som Leksand sjönk antalet slängda fimpar 
betydligt, i snitt 25 – 30 %. Även i Falun kunde man skönja en avtagande trend. 
 
Ett räkneexempel från Falun: 
Räkning av snus och fimpar på Holmgatan visade att fimpar står för 70 % och portionssnus för 30 % 
av totalt tobaksskräp. Som mest fanns det 480 fimpar och 185 portionssnus på en sträcka av 200 
meter. Det innebär 27 fimpar och 10 snus per 100 m2 i vårt ”offentliga vardagsrum”. 
 
Kontaktpersoner 
Håll Sverige Rent: Stefan Hållberg, stefan.hallberg@hsr.se 
Borlänge: Jenny Croneryd, jenny.croneryd@borlage-energi.se 
Falun: Thomas Sundin, thomas.sundin@falun.se 
Avesta: Jan Hedman, jan.hedman@avesta.se 
Leksand: Johanna Jobs, johanna.jobs@leksand.se 
 
 

 

mailto:stefan.hallberg@hsr.se
mailto:jenny.croneryd@borlage-energi.se
mailto:thomas.sundin@falun.se
mailto:jan.hedman@avesta.se
mailto:johanna.jobs@leksand.se

