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HELGKLIPP TORS–SÖN 12–15/10
(Gäller enbart i butik)

10:/ st

DA X A LCOG EL 85, 75 ML
PRIS 10:- (ord. pris 29:-). Max 3 st/kund.

Klass 3 B på Rosenfeldtskolan i Karlskrona har vunnit miljöpris i en av Kartongmatchens pristävlingar.

FOTO: MARCUS PALMGREN

Klassen som vann pris
i Kartongmatchen
● Rädda världen och återvinn. Den slogan med tillhörande

KRON A N S A POTEK VÅTS ERV ET TER
PRIS 10:- (ord. pris 25:-). Max 3 st/kund.

Se även våra erbjudanden på
andra populära märken:

3 FÖR 2

design har klass 3B på Rosenfeldtskolan i Karlskrona prisats för.
● – Det kändes konstigt när jag fick veta att vi vunnit, säger Ebru
Osmani, nio år.
KARLSKRONA. Klass 3B på
Rosenfeldtskolan har deltagit i Kartongmatchens
första pristävling – och
fått pris.
Det var för några dagar
sedan som klassen fick
läsa sig till att den hade
vunnit priset.
– Vår lärare skrev det på
tavlan. Grattis, ni har vunnit.... Alla gapade innan vi
började jubla och någon
gjorde volter, berättar Cornelia Eriksson, nio år.

Projektet började med en

temavecka om miljön och
klassen har arbetat med
det på ett ämnesöverskridande sätt.
I ett moment fick alla
i klassen designa en baksida till ett mjölkpaket
med valfritt budskap om
återvinning.
– Sedan pratade vi om
demokrati innan alla fick
rösta. Dels röstade de om
de ville delta i tävlingen
och sedan fick de rösta
fram tre kandidater, berättar klassläraren Mats
Edenwall.

Nioåriga Ebru Osmani var
den som röstades fram av
klassen och som vann pris
i Kartongmatchen.
– Det är bra att återvinna
för det kan man använda
igen, säger hon.

S B12 OCH S B12 BOOS T *
Munvårdande medel mot dålig andedräkt.
PRIS från 49:50

Billigaste på köpet. Gäller t.o.m. 7/11.

15:- RABATT
Klassens tre finalister. Cornelia Eriksson, Ebru Osmani och
Emelie Persson.

Kompisen Cornelia Eriks-

son tipsar om hur man kan
återvinna.
– Man kan sortera olika
saker i olika påsar. Till exempel kartong, plast och
mat.
– Eller gå till en återvinningscentral och panta
flaskor, fyller kompisen
Emelie Persson i.
Vad har ni mer lärt er under miljöveckan?
– Att man inte var så bra
på att ta hand om skräp på
1970-talet. När man var på
sjön då slängde man skräpet i en påse och la en sten
i påsen så att skräpet sjönk
till botten, säger Cornelia
Eriksson.
– Ungefär som ”ser man
det inte så finns det inte”,

Ebru Osmanis vinnande
bidrag. FOTO: MARCUS PALMGREN
BEROCC A*

% FAKTA
Kartongmatchen

Smaksatt vitamin- och mineraltillskott i form av brustablett.
PRIS från 64:50 (ord. pris från 79:50)

● En nationell skoltävling i återvinning.
● Anordnas av Världsnaturfonden WWF och Tetra Pak

Gäller Berocca 15-pack. Gäller t.o.m. 7/11.

i samarbete med Arla.

● Bara fyra av tio dryckesförpackningar för mjölk, juice, fil

och krossade tomater återvinns i Sverige.

● Världsnaturfonden WWF och Tetra Pak och har under

fem år samarbetat för att höja återvinningen av dryckeskartong i Sverige, också tillsammans med skolor.
● 2020 är målet att minst 50 procent av alla dryckeskartonger ska återvinnas.

men så är det ju inte med
skräp, säger Emelie Persson.
Kartongmatchen är en
nationell skoltävling i
återvinning och anordnas

av Världsnaturfonden
WWF och Tetra Pak i samarbete med Arla.
YAMILE LINDGREN

yamile.lindgren@blt.se
0455-770 08

Hitta ditt närmaste apotek och se fler
erbjudanden på kronansapotek.se.
Fri frakt och snabba leveranser.
*Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost.
Med reservation för slutförsäljning och feltryck.
Lokala sortimentsavvikelser kan förekomma.

