
LÄTT ATT GÖRA RÄTT 
Använd vår klimatsmarta 
shoppingbag i stället för 
att köpa plastkassar.
Plast är den största boven vad gäller nedskräpning i natur och hav.  
Som i Östersjön till exempel kommer 70 procent av all plast från plast-
kassar och plastflaskor. Fortsätter människan i samma takt att sprida 
plast i naturen kommer världens hav att innehålla mer plast än fisk år 2050.

Växande miljöproblem
På grund av den långa nedbrytningstiden 
och höga produktionen ökar mängden plast 
i naturen. Det kan ta upp till 400 år för 
naturen att bryta ner plast och det kan finnas 
mikroplaster kvar som aldrig bryts ner helt. 
Inte minst innebär nedskräpningen ett slöseri 
med jordens resurser eftersom plasten varken 
återanvänds eller återvinns till nya material.

Fördelar med minskad förbrukning  
Genom att använda färre plastkassar minskar 
vi efterfrågan på nya kassar vilket i sin tur 
minskar produktionens klimatpåverkan.  
Att använda färre plastkassar sparar även  
på jordens resurser eftersom nya material 
inte behöver användas. Att minska förbruk-

ningen av plastkassar, oavsett typ, är en 
miljövinst.

Eftersom nedskräpning även innebär en 
kostnad för samhället är det inte bara miljön 
som vinner på minskad nedskräpning av 
plast. Enligt Naturvårdsverket visar uträk-
ningar att nedskräpningen kostar 250 kronor 
per invånare och år. Om plasten minskar i 
naturen och i stadsmiljön blir det dessutom 
mer tilltalande för både invånare och turister 
att vistas där. 

Så genom att återanvända de plastkassar 
som redan finns och utöver det använda 
tygkassar, kan vi enkelt göra en gemensam 
insats för att minska förbrukningen av jordens 
resurser och påverka vår miljö positivt i 
stället för negativt.

Från den 12 maj till den 7  
sept kommer vi på planerings- 
kontoret att besöka orter runt om  
i kommunen för att visa upp de  
nya flerfackskärlen och dela ut 
shoppingbagar i klimatsmart  
material. Shoppingbagen rymmer 
30 liter. Turnéplanen hittar du 
på nästa sida.



TURNÉPLAN
Mästocka  

12/5 kl. 10-12, Bygdegården
 

Knäred  
12/5 kl. 13.30-15.30, Konsum

 
Laholm  

6/6 Nationaldagen i Stadsparken

Mellbystrand  
16/6 kl. 10-15, Mellby Center

 
Hishult  

14/7 kl. 10-12, ICA Nära
 

Skummeslövsstrand  
14/7 kl. 13.30-15.30 ICA Nära

 
Våxtorp 

7/9 Våxtorps marknad

Från den 12 maj till den 7 september kommer vi på planeringskon-
toret att besöka orter runt om i kommunen för att visa upp de nya 
flerackskärlen och dela ut shoppingbagar. Dessutom bjuds det på 
underhållande visning av Ohlssons som kommer ha en sopbil på 
plats för att demonstrera hur tömningen går till. Självklart får barnen 
prova på att sitta i förarsätet.

Det nya källsorteringssystemet som införs i höst ska minska vår 
miljöpåverkan och öka återvinningen i Laholms kommun. Inget annat 
system är så effektivt som flerfackssystemet. Kom och se själv hur det 
går till när sopbilen tömmer kärlen. 

Utöver att sortera rätt finns det massor du kan göra för att bidra 
till en bättre miljö. Ett exempel på vad du kan göra är att inte köpa 
plastkassar när du handlar. Därför kommer vi dela ut rejäla shop-

pingbagar i klimatsmart 
material när vi kommer på 
besök. Passa gärna på att 
ställa frågor till oss - vi finns 
där för dig. 

Eftersom tidsavvikelser kan före-
komma rekommenderar vi dig att gå 
in och titta på turnéplanen här strax innan 
för att se om det skett någon förändring. 

Hoppas vi ses!
Hälsningar Planeringskontoret, Laholms kommun 
Telefonväxel 0430-150 00 
www.laholm.se/kallsortering


