
Återbruk - 

GÅVOR TILL FÖRSKOLAN  

Vägen till en

KAN TAS EMOT OCH ANVÄNDAS PÅ  
FÖRSKOLAN
•  Tvättade bomullskläder utan tryck
•  Trä som inte är impregnerat eller målat  
 med färg med skadliga pigment
•  Kastruller och andra husgeråd i rostfritt  
 stål eller trä.
•  PET-flaskor att göra ”experiment” i, men  
 inte att förvara livsmedel.
•  Tomma matförpackningar som glassför 
 packningar och mjölkkartonger – till ska 
 pande, odling etc, men inte till att
 förvara livsmedel.

KAN TAS EMOT - MEN FÖRSKOLAN  
HANTERAR PÅ ETT SÄKERT SÄTT
•  Toarullar och hushållsrullar kan pysslas  
 med men de ska inte stoppas i munnen  
 eftersom sådant returpapper inte
 är kontrollerat för kemiskt innehåll.
•  CD-skivor ska inte användas för lek eller  
 sågas sönder eftersom de är gjorda av  
 bisfenol A. ”Vanlig” hantering av
 en CD-skiva är det inget problem med  
 och det går bra att t ex hänga upp dem på  
 väggen/utomhus för att se reflektionerna
 i dem.

TAS INTE EMOT
•  Däck
•  PVC-rör och rörisolering från byggen
•  Trädgårdsslang i PVC (de flesta är av  
 PVC)
•  Stoppade möbler och textil som är flam 
 skyddat. Äldre möbler och sådant som  
 använts på arbetsplatser är ofta  
 flamskyddat
•  Impregnerat trä
•  Plast generellt – speciellt äldre produkter
•  Kastruller och andra husgeråd med non- 
 stick eller teflonbeläggning
•  Elektronik; gamla mobiltelefoner, tang- 
 entbord, datorer m.m.
•  Nycklar och andra metallföremål (t.ex.  
 smycken)
•  Saker gjorda av konstläder; skor, skärp,  
 väskor
•  Plastväskor, bitar av plastgolv, heltäck 
 ningsmattor och kablar
•  Tidningspapper från veckotidningar (dvs  
 inte dagstidningar, trycksvärta i dagstid 
 ningar färgar av sig och trycksvärtan
 kan innehålla skadliga ämnen).

 GIFTFRI 
FÖRSKOLA

Återbruk är bra men det kan finnas risker då man inte vet om produkten innehåller skadliga  
ämnen. Nedan följer en indelning av saker som kan återbrukas och som är indelade i tre  
kategorier:

www.tranemo.se/giftfri-forskola


