Hjälp till att hålla skärgården ren
För att hålla skärgården ren och fin måste vi hjälpas åt. Soptunnorna som finns utplacerade är till för dig som besökare, skulle de vara fulla så tar du med skräpet hem. Tidningar
och förpackningar av glas, metall, plast och papper kan återvinnas på återvinningsstationerna i Sjötorp och Mariestad. Returburkar och glasflaskor kan även lämnas för återvinning på Lindökroken.
Hur återvinns en engångsgrill?
Engångsgrillarna är dåligt konstruerade ur ett återvinningsperspektiv. De består av många
olika material. Släng den inte i soptunnan utan sortera den såhär:
Tips:
• Kolet slängs i soppåsen, se till att den är ordentligt släckt!
Ta med eget
• Aluminiumlådan sorteras som metallförpackning
toalettpapper!
• Plasthöljet sorteras som plastförpackning
• Pappkartongen sorteras som pappersförpackning
• Järngallret sorteras som metall på återvinningscentralen
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Allemansrätten
Det här får du göra i den svenska naturen:

Tänk på att:

• Gå, cykla och rida och vara nästan överallt
i naturen. Men inte för nära boningshus.
• Gå, cykla och rida på privata vägar.
• Tälta en natt. Vill du tälta längre tid måste
du fråga den som äger marken.
• Bada, åka båt och gå iland, men inte nära
boningshus.
• Plocka blommor, bär och svamp.
• Fiska med metspö och kastspö utmed kusten
och i de fem största sjöarna (bland annat Vänern).
• Du får göra upp en liten eld om du är försiktig.
Elda inte direkt på en berghäll, den går sönder.
Det är bäst att elda där det finns en särskild plats
för eldning. På sommaren är de ofta förbjudet att
elda. Fråga din kommun vad som gäller.

• Du får inte passera över tomter, trädgårdar,
planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar.
• Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i
naturen. Du får heller inte köra på stigar, parkvägar eller i motionsspår.
• Du får inte elda om det är mycket torrt väder
eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig.
• Du får inte ta eller skada träd och buskar.
• Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller annat
som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.
• Lämna inte kvar eller kasta något skräp. Burkar,
glas, plast och annat skräp kan skada djur och
människor.
• Du får inte jaga, störa eller skada djur. Det
är också förbjudet att ta fågelägg eller röra
djurens bon eller ungar.
• Hundar får inte vara lösa i naturen under
tiden 1 mars – 20 augusti. Då har djuren ungar.
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