
Pim 
går till förskolan



Det här är en berättelse från  
Sundsvalls kommun. Följ med 
Pim för inspiration till en mer  

hållbar vardag. Pim 
går till förskolan

GRAFISK FORM OCH ILLUSTRATIONER

Servicecenter Kommunikation 2020
Sundsvalls kommun



Det här är Pim. Pim är 5 år och  
går på förskola. 

På väg till förskolan möter Pim och 
mamma cyklar, bussar, bilar och 
andra gående. Det händer nästan 
alltid spännande saker längs vägen 
tycker Pim.



En bil kör förbi och plötsligt kommer  
något flygande. ”Neeeej rackarns  
asfaltsrabarber”, vrålar Petter Partikel 
som slungas upp ur asfalten. 

”Hörredu!” ropar han och hytter med  
näven efter bilen. ”Det är faktiskt dags  
att byta bort dubbdäcken!”



”Oj, vem är du?” frågar Pim.
”Jag är Petter Partikel och bor 
nere i asfalten. Men bilarnas 
dubbdäck river upp mig och 
mina kompisar därifrån”,  
muttrar han. 



Då kommer den kloke Mats-Erik Moln svävande.
”På vintern har många bilar dubbdäck med små 
vassa piggar. När snön har smält och vägarna är 
torra river dubbdäcken upp partiklar ur asfalten.”

Partiklarna är pyttesmå och det är inte bra att  
andas in för mycket av dem. Då kan de hoppa runt 
och retas i våra kroppar och göra oss sjuka. Det är 
bäst om de får stanna kvar nere i asfalten där de 
hör hemma.



Framme på förskolan hörs plötsligt ett ljud. 
Grus rasslar, däck gnisslar och Bodil Bil 
sladdar in på parkeringen. 

”Sena igen, alltid detta farande hit och dit”, 
säger Bodil Bil. ”Kan de aldrig låta mig  
stanna hemma och vila?”



Bodil Bil slänger 
upp framdörren  
och är så stressad 
att hon glömmer 
stänga av motorn. 

”STOPP!” säger Mats-Erik Moln. ”Bilen ska 
stängas av utanför förskolan. Avgaserna är 
giftiga och för att alla på förskolan ska må 
bra är det viktigt att stänga av motorn.”

Bodil Bil slänger upp framdörren 
och är så stressad att hon glömmer 
stänga av motorn.



Det låter pling, pling och Charlie Cykel 
svänger in på förskolan och säger:

”Wooooow! Att cykla är det bästa som finns. 
Nu är jag pigg, glad och redo för en dag på 
förskolan.”



”Att gå och cykla till förskolan är  
toppen,” säger Mats-Erik Moln. 
”Kroppen mår superbra av att röra  
på sig, trampa och skutta, som ni gör.”

Nu börjar förskolan och Pim säger  
hejdå till mamma. 



När Pim och de andra barnen är ute och leker ser 
Pim en rosa blomma. Det är Bella Blomma. Hon är 
arg. ”Varför är du arg?” frågar Pim. ”Vad har hänt?”



”Jag blir så ARG på de som kastar skräp  
i naturen, på de som släpper ut en massa 
avgaser och på de som inte bryr sig om 
vår fina natur”, säger Bella Blomma.

”Det är fruktansvärt”, säger  
Mats-Erik Moln. ”Alla människor, 
både stora och små, kan varje dag 
göra något bra för miljön. Den ska 
vara grön, skön och härlig att vara i.”



”Ja”, säger Bella Blomma. ”Det är inte så  
himla roligt för oss små blommor att växa 
upp i en natur full av skräp.”

Fimpar, tuggummi, plastpåsar och gamla 
flaskor hör inte hemma i naturen. Vi måste 
hjälpas åt att slänga, sortera, återvinna  
och hålla naturen ren.



Släng alltid skräp  
i soptunnan, aldrig 
på backen.

Ät mer grönsaker  
och mindre kött. 

Gå och cykla istället för 
att åka bil varje dag.
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”Vilken tur att jag har tre 
världsbästa tips på hur vi 
alla kan hjälpas åt att ta 
hand om vår natur”, säger 
Pim. ”Kolla här! Det är inte 
så himla svårt.”



Efter en dag på förskolan är det dags för 
Pim och pappa att promenera hem.  
Bojan Buss kommer åkande och ropar glatt 
”Tjenare kompis! Vill du åka med mig?”

”Nej, inte idag”, säger Pim. ”Men gärna  
i helgen när vi ska åka och bada.”

”När det är för långt att gå eller cykla så 
är vi bussar bäst! Vi ses i helgen kompis”, 
säger Bojan Buss och kör vidare.
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När det är läggdags ligger Pim och funderar.

”Jag hoppas att Bodil Bil får stanna hemma  
imorgon. Och att fler gör som Charlie Cykel  
och cyklar dit de ska.”

Gääääsp, nu ska Pim sova. Imorgon ska Pim 
ta med sig mamma och pappa till skogen och 
plocka skräp. Då blir Bella Blomma gladare  
och naturen finare.



Hej!

Har du mindre än 5 kilometer till  
förskola och jobb? Många av oss  
använder bilen onödigt ofta på  
korta sträckor då vi istället kan gå 
eller cykla. Det ger vardagsmotion 
på ett enkelt sätt och ger oss goda 
vanor i livet. 

Godnatt och sov gott Pim!



www.traskohoj.sundsvall.se


