


Det här är Tetra Brik. Tetra Brik är en dryckes-
kartong. Vet ni vad det är?

Jo, en dryckeskartong är en förpackning som 
innehåller dricka eller annan flytande mat, till 
exempel mjölk fil, juice, yoghurt, grädde och 
krossade tomater.
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Just den här dagen var det en härlig dag. 
Solen sken och Tetra Brik var ute på promenad. 
Plötsligt hörde Tetra Brik ett ljud. Vad var det? 
Det låter ju som om någon ropar på hjälp. 
Tetra Brik skyndade sig.
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Han hoppade över en blomma, en liten snigel 
och när han till slut andfådd kom fram till ett träd, 
hörde han ropen tydligt. 
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Där låg ett helt litet gäng av kompisar som var 
helt slut. 
– Hjälp oss, vi är tomma och helt slut. Vi vill 
inte ligga här i naturen och skräpa, sa de till 
Tetra Brik. 
– Nej, det kan de ju inte göra, tänkte Tetra Brik. 
– Varför tog ni er inte till återvinningsstationen 
då? sa Tetra Brik. 
– Återvinningsvadå? sa kompisarna i en kör.
– Vänta lite, sa Tetra Brik och sprang hem för att 
hämta sin kärra så att kompisarna hade någon-
stans att åka. Väl tillbaka hjälpte han dem upp 
i sin kärra och drog dem mot återvinnings-
stationen.
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GLAS

TIDNINGS-
PAPPER PLAST

METALLBATTERIER
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– Jo, berättade Tetra Brik, medan han drog. 
Återvinningsstationen vet ni, det är ett toppen-
ställe! Det är dit man ska få hjälp att ta sig när 
man är helt tom och slut. Det borde alla veta. 
Återvinningsstationer finns faktiskt lite överallt 
bara man har ögonen öppna. Att återvinna bety-
der att vi dryckeskartonger får hjälp att bli något 
nytt igen som går att använda. En ny kartong el-
ler kanske ett papper? 

Kompisarna i kärran bara gapade. Menade Tetra 
Brik verkligen att de kunde bli något nytt och 
komma till användning igen? Den här återvin-
ningsstationen måste de bara se.

När de kom fram såg de en massa olika kärl och 
behållare. 
– Men oj då, vart ska vi ta vägen? Här finns ju 
så många olika kärl att hoppa ned i, undrade 
kompisarna? 
– Låt mig visa, sa Tetra Brik. Tetra Brik gick från 
kärl till kärl och visade de olika kärlen.
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Här fanns kärl för glas, för tidningspapper, för 
plast, för metall och för batterier. Men var fanns 
kärlet för kartonger? 

– Jo, men titta där är det! utbrast de allihop. 
Pappersförpackningar står det på det. 
Men hur skulle de ta sig upp?? De själva var ju 
alldeles slut och Tetra Brik nådde inte upp. 
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Precis när de nästan gett upp hörde de ett par 
röster. Det var William och Ellen som var där 
tillsammans med sin mormor och morfar. 

– Men varför ligger ni här, sa de? Kom så ska vi 
hjälpa er. 
Vilken lycka! 
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Efter en stund kom en lastbil som hämtade kärlet 
för kartonger och körde dem till ett kartongbruk i 
Norrköping



PAPPER PLAST
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Här fick kompisarna bada i vatten tillsammans 
med andra dryckeskartonger och kartonger tills 
pappersmassa, plast och en metall som heter 
aluminium lösts upp. Sedan maldes, pressades 
och torkades pappersmassan.  
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Det nya papperet kunde sedan användas till att 
göra exempelvis flingpaket, pizzakartonger, 
kartongrör till hushållsrullar m.m. Ibland kan man 
också göra kuvert, skrivpapper, toapapper med 
mera. 

– Vilken tur att William och Ellen hjälpte mina 
kompisar att återvinnas, tänkte Tetra Brik när han 
såg tillbaka på dagen. Ingen borde glömma oss 
kartonger utan hjälpa oss att återvinnas. Återvin-
na borde alla göra? Vill du hjälpa till?


