SMARTLISTA

ÅTERANVÄND
SMART
Att återanvända material och prylar är ofta bra för miljön, men ibland kan det som
återanvänds innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen. Vad är ok och vad är inte ok att
återanvända till skapande eller lek på en förskola? Här får ni några tips!
Listorna är förenklade. Se dem som en vägledning och bedöm helheten, i vissa fall kan
materialen funka så länge barnen inte suger på dem eller delar dem i småbitar.
På baksidan finns mer information för den som vill veta mer.
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INTE OK
Slangar och däck
Bitar av gammalt plastgolv
Armaflex (används vanligtvis som
rörisolering)
Impregnerat trä
Kasserad elektronik
Frigolit från förpackningar
Gammalt skumgummi
Rör från byggen
Kablar och kabelrullar
Konservburkar och kassakvitton
Nycklar och smycken
Skor och väskor i konstskinn och plast –
framförallt de av PVC-plast.
Gamla, mjuka plastleksaker

OK
Tvättat tyg och kläder (utan
metalldetaljer/ytbehandling)
Toarullar och hushållspappersrullar (om
de inte stoppas i munnen)
Mjölkkartonger, andra kartongförpackningar och glasburkar
Mat- och dryckesförpackningar i plast
Böcker och papper (gärna utan trycksvärta
som färgar av sig)
Obehandlat trä
Glasspinnar och korkar
Kastruller och annat husgeråd i rostfritt
eller trä
Tips! Använd gärna naturmaterial –
grenar, kottar, stenar m.m.

FÖRDJUPNING
OCH LÄNKTIPS
Här har vi samlat mer information om flera de material och prylar
som vi nämner i ”återanvänd smart-listan”.
Vad kan de innehålla?
Trämaterial kan vara behandlat med
olika typer av kemiska ämnen som ska
skydda virket från skadedjur och svamp.
Dessa ämnen kan tyvärr också vara
skadliga för människor.
Plaströr och bitar av plastgolv
kan bl.a. innehålla hälsofarliga ftalater
(mjukgörare) som är förbjudna i leksaker.
Armaflex (rörisolering), frigolit
från förpackningar och gammalt
skumgummi (före 2004) kan bl.a.
innehålla skadliga flamskyddsmedel.
Slangar och däck kan innehålla bl.a.
cancerogena ämnen.
Nycklar, metallsmycken och
metalldetaljer på kläder kan innehålla
mycket bly, kadmium och nickel.
Skor och väskor i konstskinn och
plast (framförallt de av PVC-plast) kan
innehålla tungmetaller och hälsoskadliga
ftalater som är förbjudna i leksaker. Mer
information om saker som inte är menade
som leksaker hittar ni i uppdrag 1.
Gamla, mjuka plastleksaker kan även
de innehålla ftalater (mjukgörare) som
numera är förbjudna. EU-reglerna har
skärpts i omgångar. Mer information om
leksaker hittar ni i uppdrag 2.
Konservburkar och även kapsyler,
burklock och kvitton innehåller ofta
bisfenol A – ett hormonstörande ämne

som är förbjudet i nappflaskor i hela EU.
Var lite försiktig om dessa saker används.
Det är inget som barnen bör tugga på
(kanterna kan dessutom vara vassa).
Samma gäller för CD skivor som är gjorda
av bisfenol A. Det är inget att tugga på
eller såga sönder men det går bra att till
exempel hänga upp CD-skivor för att få
fina reflektioner.
Toa- och hushållsrullar och andra
produkter av returpapper kan vara
skadliga att suga/tugga på eftersom de
kan innehålla kemikalierester. Men att
göra toarullsälgar eller annat pyssel
går jättebra! Mer information om
hobbymaterial hittar ni i uppdrag 3.
Matförpackningar (som t.ex.
glasslådor) är inte gjorda för att
återanvändas till annan mat än den som
de är avsedda för. Men de går alldeles
utmärkt att leka eller skapa med dessa.
Är det skillnad om vi är utomhus?
Ja det är skillnad. Inne samlas vissa
farliga ämnen i luft och damm. Utomhus
blir det inte dammigt och luftombytet är
stort. Vi har ett sprillans nytt uppdrag
för just förskolegården. Där finns svar
på vanliga frågor om utemiljön och
inspiration för att skapa kreativa gårdar
som främjar uteleken. Här hittar ni
uppdrag 10.

Här hittar ni alla våra uppdrag och aktivitetskort för en
kemikaliesmart förskola: www.hsr.se/kemikalier

