Pressmeddelande från Håll Gävle rent 2018‐05‐11

Nu drar vi igång Gävles officiella skräpplockarvecka!
Nu är det dags! Vecka 20 är Gävles officiella skräpplockarvecka 2018. I år är hela
10700 deltagare anmälda till Vi håller Gävle rent, och majoriteten av deltagarna är
barn i Gävles förskolor och skolor. Runt om i Gävle sker fantastiska
skräpplockarinitiativ och tillsammans gör vi en insats för en renare stad, nu och i
framtiden.
‐

Att plocka skräp och tillsammans uppleva konsekvensen av nedskräpning är
både en rolig händelse och en pedagogisk resa. Det är ett bra tillfälle att
reflektera och resonera kring upplevelsen av nedskräpning. Hur känns det?
Vad händer när vi slänger vårt avfall på fel ställe? Hur kan jag göra för att
skräpa rätt? säger Karolina Pehrsson, projektledare för Håll Gävle rent.

Håll Gävle rent är ett treårigt projekt (2016‐2018), för att etablera ett långsiktigt
systematiskt arbete med att förebygga nedskräpning i Gävle kommun. Att
arrangera och öka deltagarantalet i Vi håller Gävle rent är ett viktigt delmål i
projektet.
‐

Vi ser en fin positiv trend i ökat antal deltagare de senaste åren, det känns
superkul! Men det kan såklart bli ännu bättre! Kampanjen är öppen för alla –
från företag och föreningar, till privatpersoner och kompisgäng. Alla
skräpplockarinitiativ är bra! Både som en del i kampanjen, men ännu bättre
om det blir en del i vår vardag, fortsätter Karolina

Jogga och plocka skräp – testa den nya fitnesstrenden!
För att uppmuntra och inspirera fler till skräpplockning, så tar vi även Plogga till
Gävle! Plogga ‐ att jogga och plocka skräp ‐ är den nya ”fitnesstrenden” som spridit
sig som en löpeld i sociala medier, både i Sverige och internationellt. Torsdag 17
maj, kl 18.00, kommer Ploggas grundare, Erik Ahlström till Gavlehovshallen för
inspirationsföreläsning, följt av gemensam ploggning på Gavlehov. Eventet är
gratis och öppet för alla. Tips är att googla på ”plogga”, ”plogging” eller bara följa
#plogga i sociala medier!

Välkommen att kontakta:
Karolina Pehrsson, projektledare Håll Gävle rent, tel: 070‐082 65 17

Mer om Vi håller Gävle rent





Vi håller Gävle rent är en del i Håll Sverige rents nationella kampanj – Vi
håller rent. Håll Gävle rent är lokala arrangörer. Läs mer om kampanjen på
www.hsr.se.
Anmälan till Vi håller Gävle rent 2018 är fortfarande öppen (men efter 1
april, får deltagarna fixa eget skräpplockarmaterial). Anmälan görs på
http://www.hsr.se/vi‐haller‐rent
Antalet anmälda deltagare i kampanjen är även en viktig kategori i
rankingen till ”Årets Håll Sverige rent kommun”, där Gävle placerade sig på
tredje plats 2017.
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Mer om Plogga
Plogga: https://spark.adobe.com/page/JjtHQYm7ijmVg/
Plogga i Gävle: https://www.facebook.com/events/1464947416965681/

Mer om Håll Gävle rent
Läs mer om projektet på www.hållgävlerent.se

Mer om statistik och skräpfakta:
http://www.hsr.se/fakta/statistikportal/statistik‐och‐matresultat‐fran‐
kommuner/statistik‐fran‐gavle
http://www.hsr.se/sites/default/files/skraprapport_2018_.pdf
http://www.hsr.se/fakta

Källa: hsr.se
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