Återvinn
med Navet
U

nder den här helgen avslutas Kretsloppsveckan i Borås. Veckan har innehållit
Kretsloppis, Kretsloppet, Swopping av leksaker och kläder mm – alla aktiviteter

med inriktning mot ett mer Hållbart liv. Eftersom det finns så mycket mer kul saker att
hitta på inom dessa områden handlar dagens aktiviteter om återvinning, återanvändning

Visste du att:

och kretslopp.

Plantera ett kretslopp

•

Du behöver: större glasburk med skruvlock, jord utifrån, liten växt
(växter med tjockare blad fungerar bra), vatten (H2O), plastfolie

•

av metall för återvinning, skulle materialet räcka till
drygt 2 000 nya personbilar varje år.
Om man radar upp alla glasförpackningar som
lämnas in för återvinning i Sverige under ett års tid,
når de ett varv runt jorden.

1. Fyll burken till knappt 1/3 med jord utifrån (med mikroorganismer).
2. Plantera växten.
3. Vattna så att jorden blir fuktig - inte blöt.
4. Vik till en remsa av några lager plastfolie. Lägg den runt kanten.
5. Skruva fast locket ovanpå plastfolien så att det håller tätt.
Ställ din burk i ett fönster så att växten får
det ljus den behöver. OM det blir väldigt
fuktigt på burkens väggar det första
dygnet, öppna den en halv dag och stäng
sedan till igen.
Hur lång tid tror du att din kretsloppsburk
kan klara sig med locket stängt? Tjuvöppna

Om alla invånare i Sverige lämnade in sina kapsyler

•

Metaller är riktigt bra att återvinna, eftersom
materialet kan återvinnas hur många gånger som
helst utan att kvaliteten försämras.

•

Även plasten i korkarna till PET-flaskorna kan
återvinnas, så låt helst korken sitta kvar när du

Läs mer om
Kretsloppen
inuti burken på
förklaringssidan!

pantar.

Återanvänd en älskad T-shirt

inte!

Du behöver: en urvuxen T-shirt med färg/mönster som du gillar, sax

Återvinning med stil

1. Lägg ut T-shirten platt på ett bord.

Du behöver: en chipstub i papp med lock, bred vattenfast
tuschpenna, snyggt papper, papperslim, sax
1.Klipp till en remsa av ditt snygga papper – lika brett som
chipstuben är hög och lite längre än omkretsen. Limma fast det
på tuben.
2. Måla locket med den vattenfasta pennan – både ut och insida.
Låt torka.
3. Skriv snyggt på utsidan vad du samlar ihop för återvinning i
tuben, t ex batterier, metallkapsyler eller glödlampor.
Klart för återvinning!

2.
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

2. Klipp 2 cm breda remsor i dubbelt tyg, ca 7 cm långa längs med
hela nedre kanten.
3. Knyt ihop remsorna med dubbelknut, en från framstycket med en
från bakstycket längs med hela kanten.
4. Klipp av ärmarna längs med sömmen.
5. Klipp bort kanten vid halsen.
6. Knyt en knut vid axeln på varje sida

3.

6.

NÄSTA GÅNG BLIR DET KLURIG MATEMATIK

