Miljöstipendium 2014
Minska avfallet

Exempel på aktiviteter och åtgärder som kan
premieras
Sortera avfall

 Sortering av förpackningar och matavfall.
 Upprättande av rutiner för hemtjänstpersonal för att ta hand om
kundernas farliga avfall.
Minimera avfall

 Användning av begagnade varor och möbler, till exempel
husgeråd och kontorsmöbler.
 Återanvändning av material i olika typer av projekt. Det kan vara
lek, pyssel, konst, förvaring, reparationer m.m.
 Planeringen av inköp utifrån ett avfallsperspektiv, till exempel
genom att ställa följande frågor:
o Finns varan någon annanstans i vår verksamhet?
o Finns det någonting vi kan återanvända alternativt rusta
upp i stället för att köpa nytt?
o Kan vi köpa det begagnat?
 Vid utbyte av fungerande möbler eller överblivet material
skänker verksamheten det i andrahand i stället för att det
kasseras.
 Anordning av klädbytardagar eller loppis.
 Kontinuerligt arbete med att minska matsvinn.
Sprida kunskap

 Verksamheter som sprider kunskap till kunder (till exempel barn)
och personal inom verksamheten eller till andra verksamheter.
 Verksamheter som inspirerar föräldrar och anhöriga till att
minska avfallet.

Miljöstipendium 2014
Minska avfallet

Nu är det dags att söka årets miljöstipendium
Årets miljöstipendium har inriktningen avfall. Syftet är att lyfta fram
verksamheter som arbetar föredömligt med avfallsfrågor och som kan
inspirera andra verksamheter.
Bakgrund

En av Solnas stora miljöutmaningar är att minska avfallets miljöpåverkan. Till
vår hjälp har staden satt upp mål i en Avfallsplan
som sträcker sig till år 2020. EU har utformat en
avfallstrappa som är grunden i avfallsplanen.
Konceptet bygger på att ju högre upp i
avfallstrappan man arbetar desto bättre är det.
Miljöstipendiet kommer att gå till en eller flera
verksamheter som arbetar med att hamna så högt
upp i avfallstrappan som möjligt.
Det vill säga de som arbetar med att:
1. minska avfallsmängderna och/eller
förebygger att avfall uppstår
2. främjar återanvändning
3. återvinner så mycket som möjligt
Vilka kan söka?

De som driver verksamhet på uppdrag av Solna stad och som är finansierade
av staden kan söka miljöstipendium. Det kan både vara verksamheter i egen
regi, men även på entreprenad såsom friskolor eller vård- och
omsorgsboenden. Stipendiet går till redan genomförda aktiviteter och
åtgärder.
Ansökan

Ansökan ska göras på avsedd blankett och ska ha inkommit senast den 8
september 2014 till: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Solna stad, 171 86
Solna eller mhf@solna.se
För ytterligare information

Kontakta Mia Simm, 08 734 2425, mia.simm@solna.se eller Freja Rylander,
072 576 0720, freja.rylander@solna.se eller läs på Solnas webbplats
www.solna.se/miljostipendium

