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Tre filmer om klotter 
 
Klotter är ett estetiskt och socialt, men framför allt ekonomiskt problem av betydande 
omfattning. Kommuner, trafikföretag, fastighetsägare m fl drabbas av stora kostnader för att 
sanera det meningslösa och illegala klottrandet. Därtill blir många människor ledsna och 
upprörda när egendom i deras närmiljö vandaliseras på det här sättet. 
 
Problemet är så spritt över landet, både i storstäder och på små orter, att ingen kan undgå 
det. Inte bara tunnelbanevagnar, utan också husfasader, statyer och fornlämningar drabbas 
av klottret. Trots skadegörelsens omfattning har det tidigare inte funnits någon samlad 
kompetens, som angett klara mål eller strategier mot det illegala klottrandet. 
 
Svenska Kommunförbundet presenterar därför tre nya svenska filmer om klottret. Filmerna 
är skapade för tre olika målgrupper - inte bara barnen, utan också fastighetsägare, lärare, 
föräldrar och andra som berörs av klottret. Till samtliga filmer medföljer detaljerade 
handledningar med diskussionsfrågor, som gör det lättare för t ex lärare och ungdomsledare 
att följa upp filmvisningen med en lyckad dialog. 
 
De tre filmerna, som presenteras i den bilagda broschyren är: 
 
1.  "Klotter - det är väl ingen konst?" 
Prisbelönt ungdomsfilm om klotter. Filmen kom trea i det inofficiella världsmästerskapet för 
utbildningsfilm, Message 91 i Finland. 
 
2.  "Sällan har så få kostat så många så mycket!" 
En film för vuxna som drabbas av klotter. Utmärkt för t ex föräldramöten. 
 
3.  "Miljövänlig klotterhantering" För dom som ska ta bort'et. En introduktionsfilm i 
miljövänlig och kostnadseffektiv klottersanering och klotterskydd. 
 
Filmerna har finansierats genom välvilliga sponsorbidrag från en rad organisationer och 
företag. Filmerna kan därför säljas till en mycket låg kostnad. Respektive film kostar 175:- 
exkl exp avg, frakt och moms. 
 
Filmerna kan beställas från Kommentus förlag, 125 88 Älvsjö, tfn 08 - 749 47 00. 
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