Miljöstipendium 2015
Minska avfallet

Nu är det dags att söka 2015 års miljöstipendium
Genom stipendiet vill man lyfta fram de verksamheter som arbetar framsynt
med avfallsfrågan redan idag, och kan inspirera andra. Det som premieras är
verksamheter som förebygger att avfall uppstår samt återanvänder så mycket som
möjligt i sin verksamhet, eftersom det är där den största miljönyttan finns.
Stipendiet ges i första hand för redan genomförda aktiviteter och åtgärder,
men kan även fås för planerade.
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. förebygga att avfall uppstår och/eller
2. främjar återanvändning
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 20
augusti 2015 till: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Solna stad, 171 86 Solna
eller miljohalsoskyddsnamnden@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
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Exempel på aktiviteter och åtgärder som kan
premieras
Förebygga avfall

 Tar hand om och vårdar de produkter verksamheten har genom att
underhålla möbler och lagar när så behövs.
 Använder produkter maximalt, till exempel genom att skriva ut eller
rita på båda sidor av ett papper.
 Slutat använda engångsprodukter som pappers- och plastmuggar eller
engångsbestick.
 Kontinuerligt arbete med att minska matsvinn.
 Planering av inköp utifrån ett avfallsperspektiv, till exempel genom att
ställa följande frågor:
o Finns varan någon annanstans i vår verksamhet?
o Kan vi köpa det begagnat?
o När vi köper nytt - vilken produkt håller längst?
o När vi köper nytt - kan vi köpa refillprodukter?
Återanvändning

 Återanvändning av material i olika typer av projekt. Det kan vara lek,
pyssel, konst, förvaring m.m.
 Användning av begagnade varor och möbler, till exempel husgeråd
och kontorsmöbler.
 Hittar nya användningsområden för förbrukade saker och möbler. Till
exempel genom att ge vidare till en annan verksamhet eller avdelning
som bättre behöver saken eller möbeln.
 Anordning av klädbytardagar eller loppis.

På Berga vård- och omsorgsboende har man låtit gamla pet-flaskor bli blomsteramplar, Förskolan Gomorronsol har
byggt en lekstuga av mjölkkartonger, Råsundagårdens förskolan har gjort mjukisdjur av kvarglömda kläder

