PRESSMEDDELANDE
Mölndals stad besöker Hässleholm Miljö AB
Den 28 november besöker Mölndals stad Hässleholm Miljö för att inspireras och ta del
av Hässleholms arbete med källsortering och Sopsamlarmonster.
Mölndals stad fick höra om Hässleholms arbete med barn och ungdomar i ett inslag på TV4
Nyheterna som handlade om Sopsamlarmonsterna. 2015 påbörjade Hässleholm Miljö en
viktig satsning på barn och ungdomar där bland annat Sopsamlarmonster togs fram för att
lära barn mer om källsortering. Responsen har varit väldigt positiv och förskolor och skolor
från hela landet hör idag av sig och vill använda Sopsamlarmonsterna i sin verksamhet. Allt
från Lycksele i norr till Malmö i söder.
Vid besöket kommer vi att visa hur Hässleholm Miljö arbetar med hela kedjan, från att
avfallet uppkommer till dess att sopbilarna hämtar avfallet. Tillsammans besöker vi
Jacobsskolan för att se hur deras källsortering är uppbyggd och på kommunens städvagnar
som är anpassade för källsortering.
Vi kommer även att besöka Växthusets förskola i Hörja som är en av de förskolor som
arbetar mycket med våra Sopsamlarmonster. På Växthusets förskola används monsterna,
förutom till att göra källsortering till något spännande för barnen, även till att träna på siffror
och bokstäver.
Press bjuds in att närvara vid besöket på Växthusets förskola i Hörja, 28/11 kl. 11.15.
Vänligen kontakta Matilda Ehnberg för anmälan eller mer information.
E-post: matilda.ehnberg@hassleholm.se
Telefon: 0723938437

Information om Sopsamlarmonsterna
Sopsamlarmonsterna togs fram för att göra källsortering till något roligt för barn. Genom att barn och
ungdomar får lära sig om källsortering skapas tidigt ett intresse för miljö och vi får engagerade
”källsorterare” som blir ambassadörer hemma hos sin familj. Lanseringen av sopsamlarmonsterna
togs emot positivt på våra förskolor runt om i kommunen.
Reklambyrån Exakta Creative hjälpte oss att ta fram ett sopsamlarmonster för de vanligaste
fraktionerna. En 4-årig plan för skolprojektet skapades som innebär ett fokusområde per år:
•
2016 inriktning på förskolor & förskoleklass.
•
2017 inriktning på lågstadiet.
•
2018 inriktning på mellanstadiet.
•
2019 inriktning på högstadie
Läs mer om vårt arbete med barn och ungdomar på vår skolhemsida, www.mittavtryck.se.
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