Til styrer og Grønt Flagg kontakt

28.11.2016.

Gjenbruksnett fra Grønn Barneby
Grønn Barneby har gleden av å invitere barnehager til å bestille gjenbruksnett fra Grønn Barneby. Disse skal
benyttes til å frakte barnas skitne tøy mellom barnehage og hjem. Dette er et miljøvennlig alternativ til den
vanlige plastposen mange barnehager benytter.
Tordenskjold og Aastahagen barnehage, tidligere Kuhaugen, gjennomførte et pilotprosjekt høsten 2012, og
enheten som har 112 barn, hadde da en nedgang i bruken av plastposer på ca 4000 stk på 3 måneder. De har
siden dette benyttet gjenbruksnett og dermed redusert plastforbruket betraktelig.
7000 barn har nå gått over til å bruke gjenbruksnett og nå vil vi ha med 2000 til!
Dette er et godt miljøtiltak, og gir helt klart flere positive gevinster. Både i forhold til økonomi, miljøaspekt og
ikke minst holdninger til bruk av plast. California forbød plastposer i 2014. Frankrike var første land ut til å forby
plastposer i sommer. Nedbrytningstiden på plastposer som havner i naturen er lang. Heldigvis er vi flinke i
Norge til å levere plast til gjenvinning, men hvorfor i det hele tatt bruke plastposer kun for å bære hjem
skittentøyet èn gang?
Vi ønsker å sikre at de som begynner med gjenbruksnettene gjør dette på en slik måte at ordningen blir
permanent, og at effekten blir best mulig. Derfor har vi laget en bruksanvisning for hvordan nettene skal
benyttes, samt hvordan foreldre skal involveres i prosjektet. Rutinen ved innføring er at informasjon skal
sendes ut til foreldre, samt at det skal informeres på foreldremøte. Forslag til informasjonsbrev vil bli sendt ut
til de som bestiller gjenbruksnett. Dette skal gjøres før nettene tas i bruk. Bruksanvisning er påtrykt nettene og
lyder slik:
• BARNET SKAL HA SITT NETT PÅ BARNEHAGEN HVER DAG.
• Nettet må tas med tilbake til barnehagen dagen etter at den er sendt med barnet hjem
• Manglende nett fører til at skitne/våte klær leveres tilbake uten nett
• Nettet bør ristes tom for sand/støv hver dag

•

Nettet bør vaskes jevnlig og etter behov

Ta i bruk gjenbruksnett til barnas skittentøy å få stor
reduksjon i bruk av plastposer!
Om din enhet ønsker å komme i gang med gjenbruksnett så er nettene til oppstarten gratis. Grønn Barnby har
nå 2000 gjenbruksnett på lager. Vi tar imot bestillinger så langt lagret rekker. Bestilling gjøres på følgende
måte: Send mail til gronnbarneby.prosjekt@trondheim.kommune.no hvor du oppgir navn på barnehage,
kontaktperson telefonnummer og antall nett.
NB! De som har fått tildelt poser tidligere, og som behøver komplementering, kan ta direkte kontakt med berntjohan.meek@trondheim.kommune.no hos Stavne og bestille dette selv. Kostnaden for disse nettene må dekkes
av enheten selv. Se mer på Grønn Barnebys nettside.

Vennlig hilsen Grønn Barneby, Trondheim kommune

