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Håll Härjedalen rent - pedagogisk uppgift i skolorna
1295 personer är anmälda till Håll Härjedalen rent-veckan som startar den 14
maj. Under veckan plockar elever, byalag, privatpersoner och
kommunanställda skräp för att få en ren och snygg närmiljö och visar att
skräp inte hör hemma någon annanstans än i papperskorgen.
- Det är ett mycket stort engagemang på skolor och förskolor under veckan.
Skräpplockningen ses som en pedagogisk aktivitet. Poängen är inte att
barnen håller rent, utan att de lär sig att inte skräpa ner. Skräpplockningen är
ett bra tillfälle att resonera med barnen kring nedskräpning och källsortering.
Stora delar av skräpet kan förvandlas till en återanvändbar resurs, säger Ida
Hansen, eko- och renhållningsingenjör.
Deltagandet i Håll Härjedalen rent är det största i länet efter Östersund.
- Det är jättekul att så många är med hos oss. Nedskräpning är ett synligt
problem som engagerar många. Att skräpa ner är resursslöseri. Skräpet är ett
avfall och en del produkter kan användas flera gånger eller bli nya saker om
de lämnas till återvinningen, säger Ida Hansen.
Måndag den 14 maj klockan 9 plockar kommunalråden Anders Häggkvist
och Thomas Wiklund, oppositionsrådet Gunilla Zetterström-Bäcke och
kommunfullmäktiges ordförande Gunilla Hedin skräp tillsammans med
elever i Lillhärdal. Onsdag den 16 maj ploggar Norra skolans elever och
lärare; de kombinerar att plocka skräp med att jogga.
Under veckan finns tipspromenader och skräpspel på biblioteken, badhuset i
Sveg och Medborgarhuset i Sveg. Alla som deltar i tipspromenaden har
chans att vinna biljett till en dag på Svegsbadet.
Mer information
Ida Hansen, eko- och renhållningsingenjör
0680-161 04
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Ewa Olsson, skolan i Lillhärdal
070-627 11 07
Carin Carlström, förskoleklass, Norra skolan i Sveg
0680-162 67
Yvonne Andersson, Årskurs 3 Norra skolan i Sveg
0680-163 01 eller 070-598 63 84
Läs mer om Håll Härjedalen rent
https://kommun.herjedalen.se/kommunalservice/avfallochatervinning/hallhar
jedalenrentivar.4.532b9fa9152d49409c74f276.html

