
 

Samhällsstäd 
Plocka skräp på din samhällstjänst!

Var med och bidra till en snyggare och tryggare miljö! Nu kan du nämligen 
plocka skräp på din samhällstjänst inom projektet Samhällsstäd. Samhällstäd 
innebär att du kan hjälpa kommunerna med att plocka skräp i områden som 
de idag inte har möjlighet att städa, till exempel skogsområden, stränder 
och industriområden.  

Skräp föder skräp. Genom Samhällsstäd är du 
med i Håll Sverige Rents arbete för ett Sve-
rige där ingen skräpar ner. Du är också med 
och bidrar till en bättre miljö och en renare 
och tryggare miljö. 

 
Upplägget för dig: 
Friivården sköter all kontakt mellan dig och 
kommunen. Det kommer vara möjligt för dig 

att önska områden, men det är kommunen 
som bestämmer och frivården kommer att 
informera dig om var just du ska städa. Kom-
munen hjälper till att transportera bort ditt 
plockade skräp, om det finns behov av det.  
 
Det är enbart vanlig skräpplockning för hand 
som ska utföras - inte röjning med maskiner.

Samhällstjänst är ett samarbete mellan Håll Sverige Rent, Sveriges kommuner och Kriminalvården.



Nio snabba om skräp

ONÖDIGT 
Nedskräpningen är ett av vår 
tids största samhällsproblem. 
Skräpet skadar djur och natur, 
förstör haven, gör städer otryg-
ga och kostar samhället mycket 
pengar - helt i onödan. 

OTRYGGT 
Skräp föder skräp. Studier visar 
att människor uppfattar det 
som okej att slänga skräp på en 
plats som redan är nedskräpad. 
Till slut förlorar vi respekten för 
platsen och den skräpiga plat-
sen upplevs som otrygg.

FÖRBJUDET 
Det är förbjudet att slänga 
skräp på marken i Sverige. 
Skräp ska alltid slängas i sop-
tunnan och allra helst källsor-
teras. Om det inte finns en 
soptunna i närheten får man ta 
med sig skräpet hem.

TOBAK
Tobaksrelaterat skräp, som till 
exempel cigaretter, cigarett-
paket, snus och snusdosor 
står för nästan 80 procent av 
skräpet som finns på marken i 
stadsmiljön.

FIMPAR 
Fimpar består av plast. Det 
slängs runt 1 miljard fimpar på 
gator och torg i Sverige varje år. 
Detta motsvarar ungefär 108 
ton plast.

MIKROPLAST 
Plasten försvinner inte. Den 
sönderdelas till mindre och 
mindre bitar, så kallat mikro-
plast. Mikroplast kan finnas 
kvar i naturen i hundratals år.

MER PLAST ÄN FISK 
Skräpet i våra hav är ett allvar-
ligt miljöproblem. Om vi inte 
stoppar utvecklingen, kommer 
det att finnas mer plast än fisk i 
haven år 2050.  

FRÅN LAND TILL HAV
80 procent av skräpet i havet 
kommer från land. det förs 
med vindar, regn- och smält-
vatten ut i vattendrag, sjöar 
och hav. Det mesta skräpet i 
haven är tillverkat av plast som 
bara använts en kort stund, till 
exempel förpackningar.

Tack för att du hjälper till att hålla Sverige rent!
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SKRÄP FÖRSVINNER INTE 
Det tar ungefär en månad för 
en äppelskrutt att brytas ner 
och försvinna i jorden medan 
det tar 20-25 år för ett tuggum-
mi, 200-500 år för en alumini-
umburk och 1 miljon år för en 
glasflaska.
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