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Miljöfarligt avfall
ett växande problem
SKOKLOSTER Att hålla
Sverige rent ignoreras
av många, i det här fallet
handlar det om Skohalvön i Skokloster. Där har
man ingen eller alla fall
mycket liten förståelse
för vad till exempel cigarettfimpar kan orsaka när
de slängs i naturen.
Men det är inte bara
fimpar som slängs. Beger
man sig ut i naturen träffar man på både bilvrak,
spillolja, bilbatteri, bildäck och annat miljöfarligt skräp.
Vid balkonger och uteplatser i Idealbyn ligger mängder av fimpar. Man sitter
på uteplatsen och knäpper
iväg fimpar utan tanke på
vad det kan orsaka. Det är
inte bara röken från cigaretterna som är en hälsofara
även om det är den största
hälsorisken.
En som är insatt i rökningens skadeverkningar är
Bo Hellgren som varit aktiv
i Visir (Vi Som Inte Röker)
i cirka 40 år. Han berättar
att det ideella opinionsarbete som 10 000-tals Visirmedlemmar utförde på
1970-talet har burit frukt 40
år senare i form av tobaksfria miljöer och umgängesformer.
Det som återstår är att
genom uppropet på hem
sidan
tobaksfritt2025.se
sätta stopp för att tobaksbranschen skall få fortsätta
att lura barn och ungdom
in i nikotinberoende och
att sanera bort nedskräpningen genom att sätta pant
på fimpar.
– Jag var med när Visir

Övergivna och utbrända bilar ingår i naturupplevelsen på
Skohalvön i Skokloster.

Fimpar slängs och uteplatserna blir som ett offentligt askfat.

startade 1973 och har suttit i olika styrelser praktiskt
taget hela tiden sedan dess.
Efter Riksförbundet Visir:s
40-årsmöte den 30 mars i
år är jag sammankallande
i valkommittén. I samband
med årsmötet har Jubileumsboken ”Tobakspesten, lungcancerproducenterna och frihetsförbundet
VISIR” givits ut, berättar
Bo.
Ger man sig iväg utanför
bostadsområdena
finns,
förutom fimpar, alla sorters skräp längs vägarna.
Tar man en tur längs några
slingrande skogsvägar på

Skohalvön kan man få se
en utbränd bil, delar från
slaktade bilar, högar av
kasserade bildäck tillsammans med en stor plasthink
med spillolja, bilbatteri och
massor av annat skräp. Vägskyltar som använts som
måltavla hjälper också till
att försämra naturupplevelserna.
Kan det vara så att stiftelsen Håll Sverige Rent som
bildades 1983 inte har nått
ut till den breda allmän
heten med sin information
om nedskräpning? Eller så
ignorerar människor att ta
reda på sitt eget skräp.

Bo Hellgren har varit aktiv i Visir, Vi som inte röker, i 40 år och jobbar för en tobaksfri miljö.
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Stiftelsen Håll Sverige
rent har sina rötter i kampanjen Håll naturen ren
som startades av Svenska
Naturskyddsföreningen
1963. Då togs krafttag mot
nedskräpningen och Sverige fick en ren och fin na-

tur. När sedan Håll Sverige
Rent bildades 1983 togs åter
nya krafttag. Nu verkar det
dock som att nedskräpningen är här igen. Kanske
är det en produkt av dagens
slit-och-slängsamhälle och i
så fall är det dags att tänka

om. Vi måste lära oss att ta
hand om vårt skräp i stället
för att bara slänga det i naturen och låta andra ta reda
på det.
TOMMY HILDORSSON

Brandskydd behövs i sommarstugan
BRÄNDER Under våren
har det inträffat ett antal
större bränder i fritidshus

runt om i landet. Det är
lika viktigt att ha ett bra
brandskydd i sommar

ATT TÄNKA PÅ I SOMMARSTUGAN:
▶ Se till att det finns
fungerande brandvarnare.
Byt batteri vid behov. Sätt
brandvarnare i gäststugan
och andra utrymmen där
gäster kan tänkas övernatta.
▶ Du bör ha minst en
handbrandsläckare men
gärna fler. Brandskyddsför
eningen rekommenderar
sex kilo pulver. Kontrollera
att tryckmätaren står på
grönt. Om mätaren står på
rött ska släckaren laddas om
eller bytas ut.
▶ Ha en brandfilt. Filten är

ett bra hjälpmedel för att
släcka mindre bränder.
▶ Kontrollera att skadedjur
inte gnagt sönder elsladdar.
▶ Elda inte för hårt i eldsta
den. Tre kilo ved i timmen är
lagom i de flesta eldstäder.
Lägg askan i ett plåtkärl
med lock och låt stå i fem
dagar innan du tömmer den.
▶ Om du ska elda utomhus,
titta gärna på en brand
riskkarta först. Aktuella
riskkartor hittar du på www.
dinsakerhet.se eller på
www.smhi.se.

stugan som hemma.
– Så här i början på
säsongen bör man se över
att brandskyddsutrustning
finns och fungerar som
den ska. Framför allt är
det viktigt att se till att ha
fungerande brandvarnare.
Fritidshus ligger ofta ute
på landet och det kan ta
längre tid för räddningstjänsten att ta sig dit än det
gör i tätorten. Därför är det
extra viktigt att man själv
har beredskap att agera
om det skulle börja brinna,
säger Cecilia Uneram,
kommunikationschef på
Brandskyddsföreningen.

