En bra kompis
- sagaN om den goda förpackningen

FRUKT
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Det här är William och Ellen. Idag är de med sin
farmor och farfar i affären. I affären är det fullt av
människor och många hyllor med varor. Det luktar
spännande. Särskilt gott luktar det vid frukten
och vid brödet, tycker William.
William och Ellen brukar följa med och handla
ibland. De tycker det är roligt att få hjälpa till och
det finns ju så mycket att titta på.
Brukar du följa med och handla?
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Farmor träffar plötsligt en gammal vän och ställer
sig och pratar. Hon pratar och skrattar och pratar
lite till. Då säger farfar plötsligt:
– Vet ni vad, William och Ellen? Jag går och
köper lite ost så länge. Kan inte ni gå och hämta
något att dricka som vi kan ha till mellanmål när
vi kommer hem?
William och Ellen går iväg genom butiken och
spanar efter något som man kan dricka.
– Här finns läsk, säger Ellen.
– Ja, fast det är inte bra att ha till mellanmål. Det
är ju sådant man bara ska dricka lite av när det är
kalas och så, säger William.
– Just ja, säger Ellen. Det är ju inte så bra för
tänderna eller kroppen heller.
De går vidare och hittar massor av dryck i alla
möjliga storlekar och förpackningar.
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Oj, vad svårt det är att välja, säger William. Det
finns ju så många förpackningar med så mycket
olika saker i. Vi vet ju att det finns olika drycker
som är olika bra för tänderna och kroppen, men
hur är det med förpackningarna?
Spelar det någon roll vad jag väljer för förpackning egentligen?
William och Ellen tittar på varandra och funderar kring det här med förpackningar. Varför finns
det olika förpackningar och spelar det någon roll
vilken jag väljer?
Varför tror du det finns förpackningar?
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Plötsligt hör de en röst som säger:
– Pssst, behöver ni hjälp?
– Vem var det? säger Ellen. De tittar till höger
och vänster och upp och ner, men ser inte en
människa. Då hörs det igen.
– Pssst, behöver ni hjälp? Då ser Ellen en liten
hand som vinkar från en hylla längre bort.
– Titta William! säger Ellen. Det är den där dryckeskartongen Tetra Brik som vi hjälpte på återvinningsstationen, så att hans kompisar kunde
återvinnas och bli till nya saker.
– Hej, jag hörde hörde när ni pratade om olika
förpackningar och jag kan hjälpa er, säger
Tetra Brik. Hur man förpackar saker och ting
spelar stor roll. Det finns till och med goda
förpackningar.
– Goda förpackningar? Vad är det? säger Ellen.
Kan man äta dem?
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– Så här ligger det till förstår ni, säger Tetra Brik.
En god förpackning skyddar det goda i mat och
dryck på ett naturligt sätt. Det betyder att förpackningen ser till att det smakar gott och håller
länge utan att man behöver blanda i en massa
andra konstgjorda ämnen som ska skydda
maten. En förpackning ska skydda innehållet från
både ljus och syre i luften. En god förpackning är
alltså bra för dig och din hälsa. Det är lite som en
bra kompis som bryr sig om dig.
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– En god förpackning är också bra för miljön,
fortsätter Tetra Brik.
– Vad då? Miljön? säger William.
– Jo, en god förpackning är ett bra val för miljön.
Det betyder att man använder material som lätt
går att återvinna och inte skadar naturen.
Kommer ni ihåg vad återvinna betyder? säger
Tetra Brik. Är det någon av er som vet?
– Jag vet, säger Ellen. Det betyder att man kan
lämna in till exempel en dryckeskartong som är
slut på en återvinningsstation. Sedan tas den om
hand så man kan göra nya saker igen av materialet, till exempel toalettrullar, pizzakartonger
eller flingpaket.
– Då är det också som en bra kompis, säger
William. En bra kompis tänker ju inte bara på sig
själv utan både på andra och miljön vi är i.
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– En god förpackning ska man också enkelt
kunna öppna när man ska använda den och den
ska vara enkel att stänga och förvara. Den ska
vara enkel att både bära och återvinna. Ni har
väl inte glömt att alla dryckeskartonger ska återvinnas, säger Tetra Brik.
– En god förpackning är alltså enkel och smart,
tänker William högt.
– Precis som en bra kompis, skrattar Ellen. För
en bra kompis ska vara enkel att vara med och
man ska inte behöva göra sig till utan kunna vara
sig själv.
– Ni förstår precis, säger Tetra Brik.
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Då spelar ju verkligen det här med förpackningar
en stor roll, säger Willliam.
– Men vänta lite nu, säger Ellen. Du sa att du är
en dryckeskartong och allt det du berättat om
stämmer ju in på dig. Då är ju du en bra kompis!
– Ja, fnissar Tetra Brik, men vet ni vad det bästa
är? Det är inte bara jag som är en bra kompis.
Vänta så ska ni få träffa alla mina kompisar.
Tetra Brik visslar till och plötsligt står det ett helt
gäng glada kompisar framför dem och skrattar.
– Så olika, men ändå så lika, skrattar Ellen.
Åhhh! Det är ju fortfarande svårt att välja när ni är
så många, stönar William.
– Ja, det förstås, säger Ellen, men det finns en
sak som alla har gemensamt.
– Vadå? säger William.
– Jo, att alla går att återvinna så att de kan bli
nya saker igen, t ex en pizzakartong eller ett
flingpaket.

DRYCKESKARTONGER
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– Jaså, där är ni, säger farfar och farmor som
börjat bli oroliga och letat efter William och Ellen.
Vad gör ni?
– Vi har bara valt en riktigt god förpackning,
skrattar de båda på en gång.
– Vad bra, säger farfar. På tal om förpackningar.
Vi har faktiskt ganska många tomma dryckeskartonger hemma som jag måste kasta!
– Men farfar, ryter Ellen. Du vet väl att man
ska återvinna dryckeskartonger så de får nytt
liv igen! Det vet ju alla barn så det borde vuxna
också veta!
– När vi kommer hem så samlar vi ihop alla
tomma och glömda kartonger och går till återvinningsstationen. Jag och William hjälper till,
säger Ellen.
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Hemma samlar William, Ellen och farfar ihop alla
tomma dryckeskartonger och går till återvinningsstationen en bit från där farmor och farfar
bor. På vägen till återvinningsstationen berättar
William att hans kompis Hugo inte behöver gå till
en återvinningsstation utan kan lägga dryckeskartongerna i ett kärl märkt pappersförpackningar på gården där han bor.
Var återvinner du lättast dina tomma dryckeskartonger?
Väl framme på återvinningsstationen säger
William och Ellen:
– Lova nu farfar att du och farmor alltid återvinner i fortsättningen. Det är ju en sådan enkel
match. En kartongmatch helt enkelt!
– Jag lovar, vi är helt överens, säger farfar. Nu
går vi hem och äter mellanmål tycker jag. Jag
är lite nyfiken på den där goda förpackningen ni
valde, skrattar farfar.

