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
och kretslopp.

När det är goda förhållanden för växten inuti burken kommer
den att kunna växa därinne under lång tid, ibland flera år
eftersom den har allt den behöver.
Vattnets Kretslopp
När en del av vattnet från jorden i burken avdunstar är det i form
av vattengas (osynlig) som rör sig uppåt. När det har samlats
mycket vattengas (och den kyls av lite) vid locket går den över i
flytande form igen och regnar ner över växten och jorden. På så
vis går samma vatten runt, runt och det blir aldrig för lite eller för
mycket vatten inuti burken.

Koldioxid (CO2)+Vatten (H2O)+Energi

Fotosyntesen
Solljuset är den energi som är grunden för att fotosyntesen ska
fungera. När växten i burken tar upp koldioxid från luften inuti
burken tillsammans med vatten används solenergi (den kan ju nå
in i burken genom glaset) för att omvandla detta till socker och
syre. Syret och sockret använder växten sedan vid cellandningen
så att den kan växa och frodas.

Socker (C6H12O)+Syre (O2)

Återvinning med stil/Återanvänd
en älskad T-shirt
Nästan 500 kg avfall lämnar varje person i Sverige efter sig
på ett år i genomsnitt. För att spara på de resurser som finns
på jorden är det viktigt att vi tänker på många olika sätt
och gör bra val så ofta vi kan. Då är det möjligt att minska
mängden avfall.
Ett bra sätt att illustrera detta är avfallstrappan.

ÅterANVÄND
Minimera
Största vinsten med att minska
avfallsmängderna är att mindre
material och produkter behöver
produceras. Det minskar också
utsläppen av växthusgaser. Kan
du minimera? Kanske kan du t
ex:
•
Dricka kranvatten istället för
flaskvatten?
•
Köpa second hand prylar istället för nya?
•
Göra matlåda av matrester?

Plantera ett kretslopp

Det är inte allt som KAN vara
avfall som MÅSTE vara det.
Om du kan medverka till att
saker används igen gör du en
insats. Kanske kan du t ex:
•
Göra om en sak till något annat (t-shirt till
kasse?)
•
Lämna prylar och kläder till second hand.
•
Skänka bort sådant som
du inte använder längre
till någon som behöver
det bättre.

MATERIAL
Återvinn
Genom att återvinna olika
material och göra nya produkter av dem istället för att
göra helt nya material sparar både resurser och energi. När du lämnar in t ex
plast, metaller, papper och
glas i en återvinningscontainer hjälper du till med
detta. Kanske kan du t ex:
•
Lämna in så mycket
som bara går av ditt
avfall till återvinning
– även mjuk plast och
metallkapsyler.

ENERGI
Återvinn
Det avfall där materialet inte går
att återvinna förbränns så att energin tas tillvara. Energin från de
material som förbränns blir till
fjärrvärme och el.

DEPONERA
Det avfall som inte
kan tas om hand i något av de andra stegen
deponeras, dvs läggs
på soptipp. Det finns
hårda bestämmelser
för hur de deponerade
soporna får behandlas
för att undvika läckage
av farliga ämnen till
luft, mark och vatten.

NÄSTA GÅNG BLIR DET KLURIG MATEMATIK

