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PRESSMEDDELANDE
Nordmalings kommun inventerar gifter i kommunala förskolor
Nordmalings kommun påbörjar arbetet med en giftfri vardag genom en inventering av gifter på
samtliga kommunala förskolor under perioden 22 mars -31 maj.
Under perioden 22 mars-31 maj kommer Nordmalings miljö- och hälsoskyddsenhet tillsammans med
studenter från Umeå Universitet att inventera samtliga kommunala förskolor för att utreda var gifter i
verksamheten kan finnas. Inventeringen är en del av det lokala miljömålsarbetet i kommunen och ska
leda till en förskola utan onödiga kemikalier.
Två olika projekt kommer att utföras av studenterna med handledning av kommunens miljö- och
hälsoskyddsinspektörer. På förskolan kommer de material som är mest sannolika att innehålla gifter
och de rutiner som kan påverka spridningen av dessa att undersökas. Det innebär en inventering av
leksaker, elektronik, städrutiner, lokaler, förvaring och mycket annat.
Syftet med projektet är att få en uppfattning om hur det ser ut just nu på förskolorna, samt hur arbetet
med att förbättra miljön ska påbörjas. Arbetet ska beskriva nuläget och ge en prioriteringslista för
åtgärder som hjälper kommunen att nå det lokala miljömålet ”Giftfri och säker miljö för barn och
ungdomar”. Många av åtgärderna är relativt enkla och handlar om att byta ut vissa material mot andra
som har liknande funktion, men med färre farliga egenskaper.
Gifterna man letar efter är exempelvis bromerade flamskyddsmedel och perfluorerade ämnen och
finns på vardagsprodukter som matförpackningar, leksaker, kläder, mat, hygienprodukter och flertalet
andra produkter. Många av de farliga kemikalierna i inomhusmiljön hittas i luft och damm, dit de
kommit från produkterna som utsöndrar dem.

-

Vi tycker det här ska bli väldigt spännande och hoppas att vi får konkreta och bra förslag på
hur förskolan kan förbättras, säger Linda Engström, en av kommunens miljö- och
hälsoskyddsinspektörer. Vår förskolechef är också mycket positiv till förslagen och vi hoppas
att det ska bli en positiv upplevelse även för förskolorna.
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