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Skrot skemaet og tag med
Bibi og Balder i affaldsskolen..
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Vi er godt trætte efter rundvisningen.

I dag skal klassen på besøg på affaldscentret.

Vi får en juice, mens vi hviler os lidt.

Bibi og Balder glæder sig.
De har ofte været på genbrugspladsen sammen med mor
og far, men de har aldrig set alt det andet, som sker på
affaldscentret.

Bussen holder og venter på os.
Vi vinker farvel og kører tilbage til skolen.
Det var sjovt at besøge affaldscentret.

Kirsten og Kris skal vise klassen rundt.
Først tager børnene gule veste på.
Så kan alle, der arbejder på affaldscentret, se dem.
Her kører nemlig store lastbiler, gravkøer og gummigeder.

Vi slutter rundvisningen inde ved den store pressemaskine.
Den kan både presse dåser, plast og pap i store baller.
Så fylder de ikke så meget og er lette at transportere i
lastbiler.

En dåseballe kan veje mere end 300 kg!

Inden rundvisningen skal klassen i gang med en
sorteringsøvelse.
Klassen bliver inddelt i fire grupper.
Affaldet ligger i fire trillebøre.
Altså en gruppe til hver trillebør.
Der står sorte og grønne affaldsbeholdere og en enkelt
rød kasse rundt om trillebørene.
Nu gælder det om at sortere og lægge affaldet fra
trillebørene over i de rigtige beholdere.
Så er vi i gang!
Hvis vi er i tvivl, hjælper Kris eller Kirsten os.

Nu skal vi over på den anden side af vejen.
Vi skal passe på, for her kører mange biler.
Inde til venstre ligger der store bunker af murbrokker og
betonblokke.
De bliver knust i en maskine til bitte små stykker.
Vi bruger dem som underlag til veje og stier i stedet for at
grave nyt grus op af grusgravene, fortæller Kris.

Længere fremme kommer vi til store båse med
havemøbler, big bags og plastposer.
Det er godt at sortere plast.
Det kan vi smelte om og bruge til nye plastting.

Bagefter kikker vi efter, om affaldet er kommet i de rigtige
beholdere.
Kris synes, vi har klaret opgaven godt.

Vi skal bare huske at komme mælkekartoner og
juicekartoner i dagrenovation, altså i affaldsposen under
køkkenvasken.
Vi kan ikke genanvende dem.
De bliver sendt til forbrænding.

Vi får heldigvis lov til at kravle op til den høje skulptur.
Den hedder Skrottosaurus Rex og er lavet af
Poul E. Nielsen.
Den er sammensat af affald.
Hov, jeg kan se en sko og mange ledninger.
Den vejer 1.200 kg!
Det er affaldscentrets vartegn!

Vi skal også en tur op på brovægten.
Det er her alle lastbiler bliver vejet før og efter, de
afleverer affald.
Vi vejer ikke engang så meget til sammen som
Skrottosauraus.

Nu skal vi rundt og se hele affaldscentrets forskellige
afdelinger.
Vi går først op ad en bakke. Den er bygget af gammelt
affald.
For mange år siden blev alt affald afleveret på
lossepladsen.
Mængden af affaldet voksede gennem årene og blev til
denne bakke.
Det er den gamle losseplads, vi nu står på.

Nu kommer vi til en hal med en gigantisk bunke af blade,
aviser og kopipapirer.
Skraldebilerne tømmer også vores beholder med papir
derhjemme.
Vi er heldige, for vi ser netop en skraldebil, der tømmer en
bunke papir ved ”papirbjerget”.
Kris fortæller, at vi kan genanvende papir helt op til syv
gange!
Så skal vi ikke fælde så mange træer for at lave nyt papir.
Vi spørger, om vi må kravle op ad ”papirbjerget”, men nej,
det må vi ikke!

Nu sorterer vi heldigvis affald og kan genanvende det
meste af det.
Lige ved siden af, bag hegnet, kan vi se den nye losseplads.
Den kalder vi nu for deponipladsen i stedet for
lossepladsen.
Her samler vi kun det affald, som vi hverken kan
genanvende eller brænde.
Det er f.eks. toiletter, porcelæn, rockwool…

Nu har vi fået nok!
Vi smutter gennem en dør og kommer ud på den anden
side af skakten.
Her der udsigt til en kæmpe stor bunke affald: små møbler,
spande, madrasser…
Hov, der er en killing. Den stikker sit hoved ud af en sammenfoldet madras!
Dette affald er brændbart. Det bliver også kørt til
Holstebro.
Det støver og kradser i halsen!

Så er det videre ned ad bakken hen til kompostbunken.
Når vi afleverer haveaffald på genbrugspladsen, bliver det
lagt i store bunker.
Grene bliver skåret i bitte små stykker og lagt ud på jorden
i lange rækker.
Vi kalder dem for miler.
Efter ca. et år bliver det til kompost.
Orme og andre smådyr spiser haveaffaldet.
Deres afføring bliver til kompost.
Alle må afhente kompost helt gratis.
Den er god at bruge i sin egen have.

Kris spørger, om vi synes, at alt affaldet er kommet det
rigtige sted hen.
Vi ved, at dåser ikke skal i affaldsposen under
køkkenvasken.
Så dåsen skal hen i en anden container. Øv!
Vi skal i hvert fald ikke ned i bunken for at fiske den op.
Det er alt for farligt!
Nu sætter Morten maskinen i gang.
Affaldet falder langsomt ned i skakten og bliver derefter
skubbet ud i containere, som senere bliver kørt til
Holstebro.
Her bliver det brændt.
Varme fra forbrændingen bliver til el og varme i vores
huse.

Vi ser lige en skraldebil. Den er på vej hen for at læsse af.
Vi følger efter den og kikker, når den tømmer alt
køkkenaffaldet ned i en skakt.
Puh, hvor det lugter!
Vi klemmer næsen sammen, men vi er nysgerrige.
Det tager ikke lang tid for bilen at tømme affaldet ud, og så
er den på vej væk igen.
Måske er den på vej hen til dig for at tømme din
skraldespand.

Nu kan vi stille os langs bommen og se på affaldet.
Her er sko, madrester, en enkelt dåse…

