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Familjen Svensson ska storstäda. Det ligger sopor överallt i deras kök.
- Vill du veta vilka vi är? Vänd blad så får du lära känna oss.
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Hej! Vi heter Burgelina och Mr Tomato. Vi har
blivit för gamla så ingen vill äta oss.

Hej! Vi heter Freddy och Kvastis. Vi är trasiga och
utslitna.
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Hej! Jag heter Kepsis. Jag är för liten för lillebror,
men jag är hel och ren.

Hej! Jag heter Glasis. Jag är en glasförpackning som
har varit full med läsk. Lillebror drack upp all läsk
igår så nu är jag tom.

Hej! Vi heter Nova och Milko. Vi är pappersförpackningar. Mamma Svensson har sköljt oss i kallt vatten
så vi inte ska vara kladdiga eller lukta illa.

Pappa

Sally

Hej! Vi heter Färgo, Nagelina och Snackis. Vi innehåller saker som inte är bra för människor, djuren
och naturen om vi slängs fel. Därför ska vi lämnas
in så människorna tar hand om oss på rätt sätt.

Mamma

Charlie

Benny

Hej! Vi är familjen Värmeljus. Vi brann igår när
familjen Svensson hade myskväll. Lillebror fick
inte komma nära oss då.
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Familjen Svensson samlar ihop allt skräp i en påse och
slänger det i sin soptunna. Men soporna märker att de
hamnat fel. Alla utom Freddy och Kvastis tar sig ut ur
påsen. Burgelina och Mr Tomato hoppar ner i en
papperspåse. Genom väggen som är mitt i soptunnan
kan Mr Tomato och Freddy prata med varandra.
Alla de andra hoppar ut ur soptunnan.
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- Nu ska vi sorteras! Kom så går vi till sortergården, säger de i kör.
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- Framme! Släpp in oss! Vi är farligt avfall, säger Färgo, Nagelina och Snackis i kör. Färgo och Nagelina
får hjälp in i miljöstationen. Snackis får sällskap av
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gamla datorer och TV-apparater i en annan container.
- Om människorna slänger oss på rätt ställe skadar vi
varken dem eller djur och natur, ropar Snackis.

Det krasar när Glasis hoppar ner i containern för färgat glas. Av glas görs nya burkar och flaskor.
Familjen Värmeljus hjälper varandra upp i containern för metallförpackningar.
- Åh, hoppas, hoppas vi får bli en cykel! Tänk om vi

blir just din! Det är jättelätt att använda metall till nya
saker.
Kepsis landar mjukt bland andra urväxta kläder.
Hans högsta önskan är att få komma till en ny familj
med små barn.
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Nova och Milko är lite rädda för att de andra stora
förpackningarna i containern ska sluka dem när de
hoppar i. Därför håller de varandra i handen och ropar hej då till kompisarna som inte får följa med dem.
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Både Nova och Milko hoppas att de får bli större kartonger nästa gång.
Nu ska vi se hur det gick för dem som fick stanna
kvar i soptunnan.

Freddy, Kvastis, Burgelina och Mr Tomato blev hämtade med en stor sopbil. Sopbilens ena sida är grön
och den andra sidan är gul. Mitt i sopbilen finns en
vägg. På gula sidan åker Freddy och Kvastis, som är
brännbart avfall.

På gröna sidan åker Burgelina och Mr Tomato, som är
matavfall.
Under färden till Torsvik hör sopgubbarna att det
knackar i väggen inne i sopbilen. Det är ju Freddy och
Mr Tomato som pratar sitt hemliga språk!
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- Nu är vi på Torsvik!
Här tippar sopbilen Burgelina och Mr Tomato i ett
rum. Freddy och Kvastis hamnar i ett annat rum.
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- För vi ska ju inte blandas ihop, säger Kvastis. Om
du tittar på pilarna så ser du var i huset vi befinner oss
just nu.

- Nu hoppar vi! Ett, två och tre! Tjohooooooo! Vad
kul, nu kommer vi till nytta som biogas, biogödsel,
värme och el istället för att bara bli nergrävda på en
soptipp. Tur att alla de andra hamnade i rätt container. De hör ju inte hit!

En del av oss ställer till stora besvär för de som jobbar
här på Torsvik. Snackis hade vi ju absolut inte kunnat
elda eller göra biogas av. Och familjen Värmeljus hade
smält i den varma pannan. En sån tur att de fick bli en
cykel istället!
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En tid efter storstädningen åkte familjen Svensson för att tanka sin bil, som går på biogas. Gissa vad de åker runt på nu? Jo, den biogas som Mr Tomato och Burgelina blev.
Så nu kan lillebror åka till förskolan på dina och mina gamla matrester. Bra va?!
Freddy och Kvastis eldades upp på Torsvik och blev fjärrvärme och el. Det kanske är
just de som gör att det kommer värme i elementet på förskolan eller att du kan tända
lampan för att läsa denna bok ikväll.
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Nu har du fått veta mer om vad som händer med soporna. Eller avfall som det också kallas. Av ditt avfall kan
vi göra nya saker, nya förpackningar och energi. Visst är det bra att vi kan göra något nytt av det du slänger i
soptunnan eller på sortergården.

Det mesta du slänger kommer alltså till nytta - men bara om vi hjälps åt och sorterar rätt!
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