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p Kartongmatchen
Tävlingen vänder sig till
förskolor och årskurs F–6.
Tävlingen omfattar tre
obligatoriska ”matcher”
och tre frivilliga pristävlingar.
Kartongmatchen är även
en pedagogisk och inspirerande plattform med
material, filmer och
övningar om miljö, hållbarhet och återvinning,
som går lika bra att
använda utom tävlan.

Återvinnarmästarna klass 1 B.
Från vänster, övre raden: Leah
Vähäjylkkä, Basel Hammouri,
Edward Agerberg, Ture Honkanen, Arthur Heikkinen, Elias
Westling. Mellersta raden:
Johannes Palomaa, Alfred
Andersson, William Olsson,
Juni Zetterquist, My Lindberg
Wibecker. Nedre raden: Lennox Hultinen, Ella Westling,
Ebba Sjölander, Karin Wigander, Tuva Warg, Oscar Tysk,
Vilgot Vähäjylkkä.

Förstaklassarna som nu
kan allt om återvinning
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Mockfjärd Förstaklassarna i 1B på Mockfjärdsskolan
jobbar ihärdigt för en hållbar utveckling för miljö
och klimat.
De vet allt om vilka kartonger som ska läggas
i särskilda kärl och vad naturen mår bra av.
Nu har de också vunnit andra pris i Kartongmatchen – en nationell tävling i återvinning, där
bästa teckning för mjölkkartonger prisas.

vinns bara fyra av tio av förpackningar.
Tävlingen, som ska inspirera till och sprida budskapet om återvinning, passade bra för Mockfjärdsskolan
i Gagnefs kommun som detta läsår har hållbar utveckling som tema.

Sverige ligger i topp i världsligan vad gäller återvinning.
Men WWF och Tetra Pak,
som arrangerar tävlingen
Kartongmatchen, konstate-

Så eleverna i klass 1B de-

rar att just dryckeskartonger sorteras ganska dåligt. Av
till exempel mjölk- och filkartonger, juice- och tomatkrossförpackningar åter-

lade in sig i små grupper och
ritade förslag på hur man
bäst visar omsorg om naturen – genom en teckning

Halv elva-kaffe på Utsikten
VaNsbro Lyckat och uppskattat bland besökarna.
Sedan ett och ett halvt
år bjuder anhörigstödet
i Vansbro kommun och
diakonin inom Svenska
kyrkan in till en träff
varje onsdag i Vansbro
församlingsgård.
– Det har fallit väl ut och
lite beroende på väder, vind
och annat brukar det komma allt från 5 till 20 personer, säger Laila Eriksson,
anhörigsamordnare i Vansbro kommun.

Vid träffarna bjuds det
förstås på kaffe med tilltugg. Ett populärt tema är
lokal historia. Det är något
som känns både naturligt
och som alla är intresserade
av.
– Det finns ju inga krav,
utan hit kan både anhöriga
som vårdar någon närstående i hemmet och alla
komma och umgås några
timmar, säger Laila Eriksson.

När tidningen kommer på

besök är diskussionerna
i full gång när man visar upp

spännande bilder från
idrottslivet och gamla bilder
från Vansbro.
– Vi brukar ha jättetrevligt
och det känns naturligt att
träffas och koppla av på det
här enkla sättet, säger Laila
Eriksson.

Leif Olsson

Laila Eriksson håller i träffarna
tillsammans med Monica
Bjurström från Svenska kyrkan.
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som eventuellt kan komma
att pryda Arlas mjölkkartonger.
– Grupperna gjorde totalt
sju bidrag, och så fick alla
rösta på vilka bidrag vi skulle skicka in, berättar klassläraren Belinda Lövstrand
Lindqvist. Det blev tre bidrag, och ett av dessa vann
alltså pris.
Bidraget som klassen
vann sitt andrapris med
tecknades av Karin Wigander och Tuva Warg.

Samtliga vinnarteckningar skickas nu vidare till Arla
som bedömer huruvida de
är möjliga att använda för
tryck på kartongerna – så
hur det blir med Mockfjärdsbidraget återstår att
se.

Men nu väntar eleverna
ivrigt på priserna – picknickfiltar och presentcheckar – som ska komma till skolan med posten. Och när de
fick reda på att de vunnit

pris så firades det med
chokladbollar.
Och det blir ytterligare
fest när priserna anländer,
lovar fröken.
– Då vill vi ha godis, munkar, tårta och glass, föreslår
barnen.
– Och jag vill ha en vinnarpokal, utbrister en tjej.
Vinnarpokal eller inte.
Vunnit har de redan gjort
– både för egen del och för
naturens.

Knis Karin Björklöf

