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Pressmeddelande 

 

Det är främst den yngre generationen som drabbas av fimparnas konsekvenser. Få känner 
till hur stor miljöbov en liten fimp på backen är. Filtret innehåller mer än 7000 olika gifter 
som förpestar vår miljö, bland annat plast som inte bryts ned. 

Soffan som fimpar nedskräpning  
Med en konstinstallation, i form av en soffa med fimpar insamlade under 
ett skolprojekt, uppmärksammar June Avfall & Miljö problemet med ned-
skräpning i naturen. 

Cigarettfimpar ska slängas i restavfallet. Då förbränns fimparna och energin blir till 
fjärrvärme eller el men tyvärr hamnar många fimpar i naturen istället. Få känner till hur stor 
miljöbov en liten fimp på backen är. Filtret innehåller mer än 7000 olika gifter som förpestar 
vår miljö, bland annat plast som inte bryts ner. Fimparna kan anses vara små och oansenliga 
men de är skräpets värsting. Enligt Håll Sverige Rent slängs 1 miljard fimpar på gator och 
torg i Sverige. Vilket motsvarar cirka 108 ton plast som hamnar i våra utemiljöer – varje år.  

Nu uppmärksammar June Avfall & Miljö denna nedskräpning, via en konstinstallation – en 
fimpsoffa formgiven av bolagets miljöpedagog. Tillsammans med skolelever har bolaget 
samlat in cigarettfimpar till konstverket. Soffan består även av kvastar, återanvända från ett 
tidigare skolprojekt. 



 
 

June Avfall & Miljös förebyggande avfallsverksamhet sker ofta tillsammans med skolelever 
i Habo, Mullsjö eller Jönköpings kommun. Under miljölektionerna lär sig skolbarnen hur 
avfall ska hanteras och hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön.  

– Genom det här projektet lär barnen sig använda skapandet som verktyg för att berätta om 
miljön, säger Marlene Svensson miljö- och avfallspedagog vid June Avfall & Miljö.  

Fimpsoffan står på Jönköpings stadsbibliotek fram till midsommar. Därefter kommer den 
ställas ut på andra platser, bland annat på Jönköpings universitet under hösten.  

Önskar ni mer information? 
Välkommen att kontakta Marlene Svensson, miljö- och avfallspedagog, 
marlene.svensson@juneavfall.se eller Kristoffer Krantz, marknadschef 
kristoffer.krantz@juneavfall.se 

  

Önskar ni fler eller större bild? 
Kontakta Lena Engberg Andersson, kommunikatör, lena.engberg-andersson@juneavfall.se 

En enda liten fimp förorenar två liter av vårt grundvatten. Det är skrämmande fakta med 
tanke på att omkring en miljard fimpar slängs på gator och torg och i naturen – årligen i 
Sverige.  
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