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Byrjun

Hvað heiti ég?
Hvar á ég heima?

Teiknaðu þig inná myndina með Trjálfunum.

Þú ferð
á næsta
græna
reit

Þú lendir
í fýlu
pokanum

Til
hamingju!
Þú hefur
unnið
Þú lendir
í fýlu
pokanum

Í hvaða leikskóla/skóla er ég?
Þetta er ég!

Þú lendir
í fýlu
pokanum

Þú
hendir
óvart rafhlöðu
í ruslatunnuna.

Þú lendir
í fýlu
pokanum

Þú hellir
afgangi
af sterku
hreinsiefni
í vaskinn.

Þú
færð
far með
metanstrætó.

Vinur þinn
hendir tyggjói á
götuna. Þú bendir
honum á að setja
það í ruslatunnu.

Þú nennir ekki út
með ruslið og bíður
þar til einhver
annar gerir
það.

Þú
hendir gömlum
fötum í ruslið í stað
þess að gefa þau
í hjálparstarf.

Þú biður
pabba þinn að
skutla þér á æfingu
þó það taki aðeins
5 mínútur að
labba.
Þú bíður
eina
umferð

Þú lendir
í fýlu
pokanum
Þú bíður
eina
umferð
Þú missir
nammibréf úr
vasanum og þykist
ekki hafa tekið
eftir því.

Á
endurvinnslustöð
kemur í ljós að
þú hefur gleymt að
flokka.

Þú bíður
eina
umferð
Þú lendir
í fýlu
pokanum

Þú hendir
málningardollu í
heimilissorpið þó að
þú vitir að það megi
ekki.
Þig langar
alls ekki að borða
fiskinn þinn í dag
svo hann endar
allur í ruslatunnunni.
Þú bíður
eina
umferð

Þú skilar öllum
safafernunum
þínum í
grenndargám.
Þú ferð
á næsta
græna
reit

Þú hendir
gosflösku
út um
bílglugga.

Þú lendir
í fýlu
pokanum

Þú gleymir
að borða jógúrtið
þitt og það fer
ónotað í ruslið.

Þú bíður
eina
umferð

Þú ferð
á næsta
græna
reit

Þú
kaupir eitt
epli og sleppir
því að fá þér poka
undir það.

Úbbs!
Þú settir dagblað
í gám fyrir
plastumbúðir.

Þú ferð
á næsta
græna
reit

Í þrautabók trjálfanna finnur þú
fullt af fróðleik um flokkun
og endurvinnslu úrgangs
Á hverjum degi látum við frá okkur mikið magn af úrgangi. Úrgangur frá
heimilum, sem er stundum einnig nefndur rusl eða sorp, getur til dæmis
verið matarleifar, pappír, plast, málmar og margt fleira.

Sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu stofnuðu SORPU til þess að taka á móti úrgangi
sem verður til hjá íbúunum og fyrirtækjum. Sveitarfélögin sjá um að útvega tunnur og hirða
úrganginn frá heimilum en SORPA tekur svo á móti honum. Eigendur SORPU eru Reykjavík,
Kópavogur, Hafnarfjörður, Garðabær, Mosfellsbær og Seltjarnarnes. Ef þú átt heima í einhverju
af þessum sveitarfélögum þá átt þú svolítið í SORPU.

Hvar átt þú heima?
SORPA tekur við endurvinnsluefnum frá heimilum og úrgangi sem sorpbílarnir safna. Úrgangur er
ekkert annað en hráefni sem við nýtum ekki og það er mikilvægt að minnka magnið eins og hægt
er, endurnota úrganginn eða skila til endurvinnslu. Úrgangur getur nefnilega verið hráefni í nýjar
vörur – ef við flokkum og skilum honum á endurvinnslustöð, í blátunnu eða grenndargám.
Þá förum við líka betur með takmarkaðar auðlindir jarðar, t.d. olíu og málma, og dýrmætt lands
svæði sem annars hefði farið undir úrganginn. Á næstu síðu getur þú séð þetta ferli betur.
Þegar við flokkum úrganginn heima og skilum honum á endurvinnslustöðvarnar eru
mismunandi tegundir sendar á eftirfarandi staði:
Nothæf húsgögn, raftæki, leikföng, bækur og fleira er selt aftur í verslun Góða hirðisins.
Gömul föt og klæði fara til Rauða krossins, sem annaðhvort selur þau,
sendir til útlanda í hjálparstarf eða sendir til endurvinnslu.
Flöskur og dósir fara í Endurvinnsluna hf. þar sem:
Áldósir eru endurunnar í nýjar dósir.
Plastflöskur verða m.a. að flísefni, sem er svo notað til að sauma föt.
Glerflöskur eru muldar og nýttar sem jarðvegsfylling.
Pappi, pappírsumbúðir og dagblöð eru send til Svíþjóðar þar sem efnið er
flokkað og endurunnið. Úr dagblöðum er búinn til klósettpappír, bylgjupappi
verður að nýjum pappaumbúðum og fernur geta t.d. orðið morgunkornspakkar.
Plastumbúðir eru sendar til Svíþjóðar þar sem þær fara ýmist í endurvinnslu eða orkuvinnslu.
Málmur er sendur til Furu eða Hringrásar þar sem hann er flokkaður eftir tegundum
og síðan sendur áfram í endurvinnslu erlendis.
Kertaafgangar eru bræddir og notaðir í ný kerti hjá kertagerðum á Íslandi.
Timbur er kurlað og notað sem kolefnisgjafi hjá Elkem, sem framleiðir járnblendi.
Skór eru gefnir til Kristniboðssamtakanna sem senda þá svo í endurnotkun, t.d. í Asíu
og Afríku.
Spilliefni eru send til sérhæfðra móttökuaðila þar sem þau eru endurunnin eða þeim fargað.
Raftæki, t.d. tölvur og leikföng, fara til sérhæfðra aðila sem taka þau í sundur og flokka
mismunandi efni tækjanna svo hægt sé að endurvinna þau.

Sorpbíllinn sækir það sem við setjum í
orkutunnuna. Tunnan er oftast grá eða
svört og er fyrir heimilissorpið.

Þar fer úrgangurinn
fyrst í tætara og svo
eru málmar flokkaðir
frá með segli.

Hann keyrir það
í móttökustöð
SORPU.

Úrgangurinn er síðan baggaður í kraftmikilli
pressu svo einfaldara sé að flytja hann.

Ef við flokkum úrganginn
ekki fer hann á urðunarstað þar
sem hann er grafinn. Þar fer lands
svæði undir úrganginn og hann nýtist
okkur aðeins að hluta. Matarleifar og annar
lífrænn úrgangur myndar metan í haugnum og
SORPA safnar því og notar sem eldsneyti á
bíla. Önnur hráefni sem hafa verið urðuð er
hins vegar ekki hægt að nýta aftur.

Til stendur að byggja gas- og
jarðgerðarstöð þar sem hægt verður að
búa til áburð (jarðvegsbæti) og metan
sem dugar sem eldsneyti á 8000 bíla.

Hvað flokkið þið heima hjá þér?

Þegar þú flokkar heima ertu að hugsa
vel um náttúruna. Það sem við getum
auðveldlega flokkað heima er til dæmis:
Pappírsumbúðir, pappi, plastumbúðir,
gler, dósir, flöskur, rafhlöður og
önnur spilliefni.

Skilum því svo inn á
endurvinnslustöðvarnar
í grenndargáma eða
blátunnu.

Flest endurvinnsluefni
fara með flutningaskipi
til Evrópu þar sem
endurvinnslufyrirtæki
taka við þeim og búa
til nýjar vörur.

Getur þú hjálpað til við að flokka úrganginn heima hjá þér?

Skoðaðu myndirnar og skrifaðu upphafsstafi orðanna í reitina
í miðju hjólsins. Stafina skaltu nota til að finna út
hvað er undirstaða lífs á jörðinni.
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Það sem þarf:
Skæri

Dagblöð eða tímarit
Límband

Leiðbeiningar:

Flettið í gegnum blöðin og klippið út myndir af dýrum eða hlutum og límið eina
mynd á bakið á hverjum þátttakanda.

Leikur:

Leikurinn gengur út á að komast að því hvaða dýr eða hlutur þú ert. Þátt
takendur spyrja hver annan spurninga til að finna út af hverju myndin á bakinu
er. Aðeins má spyrja spurninga sem svara má með „já“ eða „nei“. Þegar þátt
takandi hefur uppgötvað af hverju myndin er fær hann nýja mynd. Hægt er að
setja tíma á leikinn (t.d. 10-15 mínútur) eða þar til allir hafa giskað á eina mynd.

Dæmi um spurningar:
Er ég lifandi?

Er hægt að skila mér á næstu endurvinnslustöð?
Er ég notaður á hverjum degi?
Er hávaði í mér?
Hreyfist ég?
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Víðs vegar á
höfuðborgarsvæðinu eru
grenndarstöðvar með gáma fyrir pappír
og pappa og plastumbúðir. Á sumum
stöðvum eru einnig gámar fyrir gler,
fatnað, dósir og
flöskur.

Veist þú
um svona g
áma
í nágrenni þ
ínu?

Veldu
mismunandi li
ti fyrir
hverja úrgang
stegund, fylgd
u
línunni og sjáð
u hvert hluturi
nn fer
í endurvinnslu
.
Dagblöð, bylgjupappi
og sléttur pappi

Málmur

Föt

Spilliefni

Svíþjóð

Húsgögn

Þegar við flokkum úrganginn og skilum í
endurvinnslu er hægt að búa til nýjar vörur úr
gömlu hlutunum. Næst þegar við förum í búðina
finnum við kannski gömlu mjólkurfernuna okkar
sem umbúðir utan um allt aðra vöru.

Vissir þú að föt og skór sem passa ekki
lengur á þig geta nýst öðrum krökkum
ef þú skilar þeim í Rauða krossgáminn á endurvinnslustöðinni?

Dragðu strik á milli talnanna til að sjá hvað er á myndinni.
Byrjaðu á nr. 1 og fylgdu tölustöfunum.
Gerðu svo það sama við bókstafina.
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Engir spilamenn fylgja með. Því þarft þú að nota ímyndunaraflið og endurnýta
eitthvað sem þú átt. Hvor leikmaður þarf fimm spilamenn.
Hægt er að nota tappa,
klink, bréfmiða í mismunandi
lit, morgunkorn og margt fleira.

Ef þú hefur lesið í gegnum bókina ættir þú að geta svarað þessum
spurningum. Annars má finna svörin á blaðsíðunum sem vísað er í.
Hvað er gert við allan pappann sem við skilum til endurvinnslu?
Úr hverju er flísefni búið til?

Hvað verður um gömul húsgögn?

Nefndu dæmi um tvo úrgangsflokka sem má setja í grenndargáma.
Hvaða sveitarfélög eiga SORPU?

Hvert fara sorpbílarnir með úrganginn sem þeir taka heima hjá þér?
Hvað verður um úrganginn ef við flokkum hann ekki?

Ef þú flokkar úrganginn, hvern ertu þá að hugsa vel um?
Hvað getur þú auðveldlega hjálpað til við að flokka?

Hvað getur þú gert við fötin sem eru orðin of lítil á þig?

Búið til einfalda spilamenn úr þykkum pappír eftir fjölda leikmanna.
Það er tilvalið að nota gamlar umbúðir sem efnivið.
Einnig er hægt að nota gamlar tölur eða spilamenn úr öðrum spilum.
Til þess að spila þarf einn tening.

Hvernig á að spila
Spilamenn byrja spilið á reit sem heitir BYRJUN.
Spilamenn kasta teningi til skiptis og sá sem fær hæstu töluna má byrja.
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Ef þú lendir í fýlu
Ef þú lendir
pokanum hefur þú
hér ferðu út úr
gert eitthvað sem er
fýlupokanum eftir
reitum í sama
ekki gott fyrir umhverfið.
lit.
Þá þarft þú að fara beint í
fýlupokann í miðju spilsins.
Þegar röðin kemur að þér næst
ferðu út úr fýlupokanum eftir reitum
sem eru í sama lit og fýlupokareiturinn
sem þú lentir á.

Fýlupokinn

Þú ferð
á næsta
græna
reit

Ef þú lendir á grænum reit hefur þú gert
eitthvað sem er gott fyrir umhverfið. Þá færðu
að fara áfram á næsta græna reit sem er án texta.

Þú bíður
eina
umferð

Ef þú lendir á reitnum hér til hliðar þarftu að bíða eina umferð.

Til
hamingju!
Þú hefur
unnið

Ef þú lendir á þessum reit eða kemst fram hjá honum hefurðu sigrað í
spilinu.
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