Kim och sopkompisarna

Kim och pappa har ätit pannkakor. Nu är
syltburken tom. Mjölkpaketet är också tomt. Till och
med smörpaketet är tomt.
– Nu ska vi sortera! Då blir naturen glad, säger
Kim och hoppar upp från stolen.
När Kim sorterar kan förpackningarna förvandlas
till nya saker. Det kallas återvinning. Men hur ska
Kim sortera egentligen?

Pappa ställer förpackningarna bredvid varandra. Sen plockar han upp en
bucklig konservburk ur diskhon, och hämtar en gammal tidning.
– Det här är våra sopkompisar, säger pappa. Ska vi se om vi kan hjälpa dem att
hamna rätt?
Först håller pappa upp syltburken.Vad är den här lilla sopkompisen gjord av?

Syltburken Glasis är gjord av glas. Så han ska vara
med glaset. Under diskbänken finns en låda för färgat
glas och en för ofärgat glas. Kim lägger ner Glasis i
lådan med ofärgat glas. Perfekt! Nu kan Glasis
förvandlas till en ny glasburk eller en glasflaska.
Kim tittar på nästa förpackning. Det är mjölkpaketet.
Vad är det gjort av?

Mjölkpaketet Pappy är gjort av papper. Hon ska
vara med pappersförpackningarna. Kim plattar till
Pappy och trycker ner henne mellan ett filpaket
och ett müslipaket. Nu kan Pappy förvandlas till
en ny pappersförpackning.
– Hejdå Pappy, ha så roligt nu!
Sen plockar Kim upp smörpaketet. Vad är det
gjort av?

Smörpaketet Plasto är gjort av plast. Han ska
vara med de andra plastförpackningarna. I
lådan med plast finns både plastpåsar och
plastlådor. Nu kan Plasto förvandlas till en
soppåse. Eller kanske ett par gummistövlar.
– Ha det bra, Plasto!
Nästa sopkompis är den buckliga
konservburken. Vad är den gjord av?

Konservburken är gjord av metall. Hon heter Fru Metall
och ska förstås vara med de andra sakerna av metall.
Kim stoppar ner henne i lådan. Bredvid en kaviartub
och några kapsyler. Nu kan Fru Metall bli en ny
konservburk eller kanske ett verktyg.
Och tidningen då? Vad är den gjord av?

Herr Tidning är gjord av tidningspapper. Kim
lägger honom i lådan med tidningar. Där finns fler
gamla tidningar och några teckningar som Kim inte
vill spara. Sen plockar Kim och pappa undan
maten. En liten pannkaksbit har blivit över.
– Men den här då? säger Kim.

Smaskis är en matrest.
– Han ska ligga i matpåsen, säger pappa.
Kim skrapar ner Smaskis i matpåsen. Längst upp ligger
potatisskal och några makaroner. Nu kan Smaskis
förvandlas till biogas. Bussar kan köra på biogas.
Alla kan inte sortera mat i sitt hus. Men om man kan är
det jättebra att göra det.
– Och det här? säger Kim och tar bort ett gammalt
plåster som håller på att lossna.

Plåstret Sopan går faktiskt inte att återvinna. Så Kim
lägger Sopan i soppåsen. Där ligger redan lite tejp
och en gammal diskborste. I soppåsen hamnar sånt
som inte går att återvinna. Soporna kan inte
förvandlas till nya saker.
Batterier och andra miljöfarliga grejer får man aldrig
lägga i soppåsen. Det är farligt både för miljön och
oss människor. Det miljöfarliga skräpet måste lämnas
på speciella ställen.

Nu är det rent och fint i köket. Men det är väldigt fullt i alla lådor och påsar.
Då är det dags att gå ut! Kim och pappa lägger soppåsen och matpåsen i
sopkärlen utanför porten. Resten bär de till återvinningsstationen. Vissa kan
sortera i speciella rum i sina hus också. Nu har alla sopkompisarna fått det
bra. Dessutom är naturen glad!

