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ekorosk 

fyller 20 år.

kom och delta  

i festen!

⁄ ⁄ ⁄ 

släng inte bort 

ätbara livs-

medel!

mumsiga recept på

there is now an easy-to-
follow guide (in english) for 
sorting your home waste.

order your free copy from 
ekorosk by calling 06 781 
4540 or download from our 
website at www.ekorosk.fi.
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Siffrorna talar sitt tydliga språk – Ekorosk gör 
väldigt bra ifrån sig nationellt sett. På vårt om-
råde är återvinningsgraden dubbelt högre än 
genomsnittet i landet. Vår återvinningsgrad på 
hushållsavfallet är nu nära 90 procent och vi 
strävar till att den ska vara 95 procent före ut-
gången av år 2016. 

För att det är möjligt, liksom 
vår miljöingenjör konstaterar i 
en av den här tidningens artiklar. 
Sedan är det faktiskt inte så långt 
kvar till de nivåer som Europas 
bästa återvinnare svenskarna, hol-
ländarna och tyskarna ligger på – 
hos dem går bara runt 3 procent 
av avfallet till soptippen.

Framgången ligger i ett unikt 
och utarbetat system samt kom-
munernas beslut att ha en gemen-
sam avfallsnämnd. 
Men inget system 
fungerar utan dukti-
ga kunder. Och det 
kan vi konstatera att 
vi har. 

Folk verkar till ex-
empel vilja använda 
återvinningsstatio-
nerna allt oftare. I 
och med att Eko-
rosk firar sina 20 år detta år, kommer fler sta-
tionsdagar än vanligt att ordnas i sommar. Se 
tidtabellen längre fram i tidningen! 

Dessutom håller vi öppet hus i Pirilö i Jakob-
stad lördagen den 11 september. 

Vi ser fram emot att träffa er kunder och höra 
vad ni anser att fungerar bra eller dåligt. Vad 
tycker ni om sorteringssystemet?

Det låter kanske tjatigt, men det är verkligen 
nödvändigt att sortera rätt. Rötningsproces-
sen i Korsholm fungerar sämre och kräver mer 
resurser då det brännbara måste filtreras ut ur 
biomassan och fraktas tillbaka till Jakobstad för 

förbränning. Anläggningarna lider också till ex-
empel då glas och metall hamnar i det som ska 
brännas.

Ett irritationsmoment som vi är väl medvetna 
om är pappers- och kartonginsamlingskärlen 
vid våra ekopunkter. De töms av producent-

sammanslutningen Paperinke-
räys Oy, som har ett lagstadgat 
ansvar att samla in returpapper- 
och kartong. Att de finns vid 
ekopunkterna är bara för att det 
ska vara praktiskt för kunden 
att lämna in olika sorters skräp 
samtidigt. För tillfället för vi 
diskussioner med Paperinkeräys 
om hur vi ska lösa problemet.  

Ekorosk finns för att skräp 
finns. Ett bolag som inte borde 
finnas? Som högsta prioritet i 

EU:s avfallsdirek-
tiv står att mäng-
den avfall ska 
minskas. Det kan 
vi alla fundera på 
hur vi ska göra. 

Ett viktigt sätt 
är att bättre plane-
ra hur mycket mat 
som behöver skaf-
fas och tillredas – 

en betydande del av bioavfallet består nämligen 
av fullt ätbar mat. Det här kan delvis skyllas på 
att maten vi köper är förpackad i en fast storlek, 
men ändå skulle vi säkert bli glada om vi lycka-
des dra ner på maträkningen med 20 procent. 
Går det att planera hur mycket mat som kom-
mer att gå åt? I det här numret får vi tips på vad 
vi kan tillreda av sådan mat som blir över.

Tidningen Ekopunkten önskar alla läsare en 
riktigt skön sommar!

Olli Ahllund, VD

En räkning för avfall från 

fritidsbostaden?

Avgifter för ägare av fritidsbostad:

Fasta avgiften: 16,42 euro per år

Tömningsavgiften (tre olika avgiftsklasser beroende på servicenivån):

	

25 €

15 €

10 €

Områdesinsamlingskärl finns på fritidsbostadsområ-

det eller vid den småbåtshamn som används samt 

längs med den led som används till och från fritids-

bostaden. 

Alue-keräysastia ei ole vapaa-ajan asutusalueella 

tai pienvenesatamassa jota käytetään, mutta vapaa-

ajan asunnolle johtavan pääasiallisen reitin varrella.

Områdesinsamlingskärl finns inte på fritidsbostads-

området eller vid den småbåtshamn som används, 

ej heller längs den huvudsakliga led som används till 

fritidsbostaden. 

Servicenivå

1.

2.

3.

Tömningsav-
gift/år 

(inkl. moms)

Två 
decennier av mersmak

Vi ser fram emot  
att träffa er kunder
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är belägen.
Om man anser att ens 

fritidsbostad har blivit klas-
sificerad enligt fel servi-
cenivå, kan man fylla i en 
ändringsblankett som kan fås 
via Ekorosk eller Österbot-
tens avfallsnämnd. Blanket-
ten kan även laddas ner från 
avfallsnämndens hemsida, 
http://www.ekoso.fi/se/blan-
ketter.html.

För att insamlingen av 
skräp ska fungera, har Eko-
rosk placerat ut avfallskärl i 
anslutning till fritidsbosätt-
ningen. Kärlen är märkta 
med Ekorosks logo och är i 
bruk mellan den 1 maj och 
30 september. 

ter och återvinningsstationer 
kan tänkas vara lägre i och med 
att den fasta avgiften gör att 
man inte behöver betala varje 
gång man har något att lämna 
in. Om man jämför nationellt 
ligger avgiften för tillfället på 
en medelnivå.

Nästa stora steg
De procenttal som fortsätter 
vägen upp från 89,8 till 100 
procent utgörs av det mate-
rial som hamnar på soptippen, 
alltså deponin. Finland har ett 
landsomfattande mål att före år 
2016 få ner denna mängd till 
kring 20 procent. 

– Det klarar vi på Ekorosk 

galant, eftersom ”bara” 11 pro-
cent av vårt material idag åker 
till deponin, säger Enell-Öst.

Ekorosk strävar ändå till att 
hela tiden fortsätta plocka ut 
saker ur deponiavfallet, t.ex. 
möbler. För tillfället prövar 
man på att låta Ewapower riva 
sönder textiler. Om det lyckas, 
skulle de bli en del av energi-
avfallet som återvinns i Alhol-
mens kraft.

– Nästa stora steg kan isåfall 
vara att få sätta textilerna i ljusa 
påsen, ser Enell-Öst framför 
sig.

Inget definitivt beslut 
har ännu tagits i frågan.  

dessa	går	vidare	antingen	till	
material-	eller	energiåtervin-
ning.

»» Svarta»påsen

»» Ljusa»påsen

»» »Plast»(som»sorteras»på»»

återvinningsstationen)

»» Trä

»» Impregnerat»trä

»» Metall

»» Papper»och»kartong

»» Glas

»» Farligt»avfall

»» SER»(elavfall)

Typer av avfall som åker genom  
Ab Ekorosk Oy:s ”filter”

material	som	inte	går	
att	återvinna

»» »Deponi»»

(avstjälpningsplats)
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En räkning för avfall från 

fritidsbostaden?
Text: Maria Rönnqvist Källor: Österbottens avfallsnämnd 

Vet du?
Till kommunernas uppgift hör att ordna avfallshanteringen för sina in-

vånare. I området Karleby i norr till Oravais i söder har 11 kommuner bes-

lutit sig för att sköta denna uppgift via ett gemensamt avfallsbolag – Ab 

Ekorosk Oy. Bolaget har som uppgift att ordna en avfallshantering som 

beaktar både miljövårdskrav och ekonomiska realiteter. Ekorosks avgifter 

håller sig på en medelnivå i landet. Återvinningsgraden på hushållsavfall är 

89,8%, vilket är bland de högsta i landet.

89,8%

Ännu en räkning att ta 
itu med – den för fri-
tidsbostadens avfalls-

hantering. Trevligare sysselsätt-
ning finns säkert, men enligt 
lagen ska faktiskt även så mysiga 
krypin som sommarstugor vara 
anslutna till ordnad avfallstran-
sport. Det duger inte att påstå 
att man bär hem sitt skräp.

Enligt en ändring i avfallsla-
gen, som trädde i kraft år 2006, 
är fritidsbosättningen likställd 

med fasta bosättningen även då 
det rör avfallshanteringen. Det 
betyder bland annat, att alla fri-
tidsbostäder måste vara anslut-
na till ordnad avfallstransport 
från maj till september. Man får 
inte kuska hem sitt skräp i bak-
luckan ifall man har tillgång till 
service. Det står i avfallslagen 
att avfallet måste behandlas där 
det uppstår. 

Det är lagen som gäller, där-
för hamnar man att betala. Ing-

en mänska kan leva i vårt land 
utan att på något sätt producera 
avfall. Tanken med avfallslagen 
är att mänskor inte ska skadas 
och att miljön inte ska skadas 
eller bli farlig att röra sig i då 
skräp uppstår. 

Man får till exempel inte själv 
bränna skräpet, eftersom giftiga 
gaser bildas vid ofullständig för-
bränning. Så sker i vanlig eld-
stad inomhus eller i en brasa ute 
på bar mark. 

Tudelad avgift
Vad är det då som man beta-
lar för när man får räkningen 
för fritidsbostadens avfallshan-
tering? De fritidsbostadsägare 
som inte är fast bosatta inom 
Ekorosks område betalar både 
en fast avgift och en behand-
lingsavgift. Den fasta avgiften 
ger avfallsproducenten rätt att 
använda ekopunkter och åter-
vinningsstationer. Ekopunkter-
na är placerade centralt, t.ex. i 

nära anslutning till affärer eller 
andra ställen dit man ofta har 
ärende.

Den fasta avgiften är 16, 42 
euro (inklusive moms) i året för 
de som bor utanför Ekorosks 
verksamhetsområde. De som är 
fast bosatta på området betalar 
redan för denna service.

Behandlingsavgiften å andra 
sidan är beroende av den servi-
cenivå (se tabellen) som finns på 
det område där fritidsbostaden 

Servicenivå

Siffran känns mäktig då 
man jämför med genom-
snittet i landet, som för 

tillfället ligger lite under 40 
procent. Nu talar vi alltså om 
återvinningsgraden för allt 
det som kallas för hushållsav-
fall. Närliggande avfallsbolaget 
Stormossen hade år 2008 en 
återvinningsgrad som låg på 78 
procent, Vestia Jätehuolto 20 
procent och Lakeuden Etappi 
32 procent för samma år.

Att siffrorna skiljer sig så 
mycket från varandra beror 
främst på att avfallsbolagen 
hanterar sitt hushållsavfall på 
olika sätt. De låga procentta-

len uppskattas dock sträcka på 
sig en hel del i framtiden när 
massförbränningsanläggningar 
byggs och kommer igång. Eko-
rosks nuvarande system för av-
fallshantering ser hur som helst 
till att bolagets återvinningsgrad 
hela tiden stiger.

– Vi har som mål att klättra 
upp till 95 procent före ut-
gången av 2016. Eftersom det 
är möjligt att göra det, berät-
tar Camilla Enell-Öst, som är 
Ekorosks miljöingenjör.

Två påsars välsignelse
Orsaken till den höga återvin-
ningsgraden? Ekorosk är ett av 

de äldsta kommunala avfalls-
bolagen i landet och har därför 
hunnit utveckla ett förtjänstfullt 
system. Att ägarkommunerna 
beslutit att ha en gemensam 
avfallsnämnd gör att samma 
avfallsbestämmelser gäller i hela 
verksamhetsområdet. På det 
sättet är det avsevärt lättare att 
planera och utveckla verksam-
heten.

Tvåpåssystemet, alltså att 
kunden sorterar köksavfallet i 
svart och ljus påse, är en faktor 
som kraftigt bidrar till att åter-
vinningsgraden är så hög. Man 
slipper en del resurskrävande 
mellansteg på vägen till återvin-

ning. Ekorosks ljusa påsar tas 
tillvara som energi via Alholmes 
kraft och de svarta åker till Stor-
mossen i Korshom för att rötas. 

– Köksavfallet utgör cirka 40 
procent av allt hushållsavfall. I 
motsats till Ekorosk är många 
andra avfallsbolag tvungna att 
köra allt det till soptippen, be-
rättar Enell-Öst. 

Resultatet av plockanalysen, 
som Ekorosk låtit genomföra de 
senaste åren på ljusa och svarta 
påsen, har visat att kunderna 
verkligen har en vilja att sor-
tera rätt. Ifjol var andelen rätt 
sorterat material i svarta och 
ljusa påsen cirka 80 procent. 

Sitter i ryggraden
– Vi har duktiga kunder. Man 
får bara hoppas att folk inte 
tror att man får börja slappa 
med sorteringen i takt med att 
massförbränningsanläggningar 
blir vanligare. Då börjar mate-
rialåtervinningen lida, förklarar 
Enell-Öst. 

Att besöken på Ekorosks eko-
punkter och återvinningsstatio-
ner hela tiden ökar, är också ett 
tecken på att kunderna är ak-
tiva. Beteendet att sortera och 
lämna in sitt skräp börjar sitta 
i ryggraden.

Tröskeln att besöka ekopunk-

Text:  Maria Rönnqvist
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Slänger vi bröd för 

30 miljoner euro ?
Text: Maria Rönnqvist

Ibland blir kylskåpet en slags oväl-
kommen skattkista. Mjuka morötter, 
gamla gurkändar och torra ostbitar 

hälsar glatt då man kikar tillräckligt långt 
in.

De åker i svarta påsen. Men om någon 
vecka är man där igen – man har varit i 
affären utan att först ta reda på vad som 
finns i kylskåpet. Den dåliga konsum-
tionsspiralen gäller naturligtvis inte alla 
hushåll, men rätt många. 

År 2007 undersökte avfallsbolaget 
YTV hur mycket ätbara livsmedel som 
slängdes bort i ett antal av huvudstadens 
barnfamiljer. De 22 familjerna som var 
med i undersökningen förband sig att i 
tre veckors tid väga all den mat som de 
slängde. De skulle dessutom skriva upp 
vad slängt och varför.

Resultatet av undersökningen visade 
att det i medeltal slängdes 17 kg ätbara 
livsmedel per person och år. Då man tog 

med övrigt köksavfall i mängden slängt 
bioavfall, blev resultatet 50 kg per per-
son och år. En tredjedel av den mängden 
skulle alltså från början ha gått att äta.

Mycket skämd mat
Då man kontrollerade vad familjerna i 
undersökningen oftast slängde bort, kom 
grönsaker på första plats. De tog upp 27, 
5 procent av det ätbara livsmedelsavfal-
let. Hemlagad mat kom på andra plats 
med 26,8 procent. 

Bröd och potatis hörde till de enskilda 
livsmedlen son oftast hamnade i svarta 
påsen. Av den hemlagade maten släng-
des mest kötträtter och gröt. Den största 
orsaken till att maten hamnade i svarta 
påsen var att den ansågs vara skämd. Fa-
miljerna uppgav att 14 procent av den 
slängda maten var rester från tallrikar. 

Storleken på familjen påverkade också 
på mängden slängd mat. Ju större famil-

jen var, desto mindre mat blev slängd per 
person. Intressant nog verkade det däre-
mot som om mängden mat som kastades 
bort växte ju äldre den äldsta vuxna per-
sonen i familjen var. 

Svårt att dra slutsatser
Motsvarande undersökningar har gjorts 
bland annat i Storbritannien, Sverige och 
USA. Det har kommit fram att britterna 
slänger bort 86 kg ätbara livsmedel i året 
per person, svenskarna 100 kg och ame-
rikanerna 82 kg. Är finländarna med sina 
17 kg då så mycket duktigare? Tyvärr kan 
man inte dra några direkta slutsatser på 
basen av YTV:s studie. Antalet personer 
som var med i undersökningen är så li-
tet att man inte kan påstå att det skulle 
gälla hela befolkningen. Eftersom man 
undersökte just barnfamiljer, måste man 
ta i beaktande att mängden slängda livs-
medel hade stigit om man till exempel 

hade tagit med enpersonershushåll.
Om man trots allt tar de siffror som 

YTV kom fram till på allvar, skulle vi 
slänga bort ungefär nio miljoner kg 
bröd, nästan lika mycket potatis och över 
fem miljoner kg gröt per år. I euro skulle 
mängden bröd i svarta påsen uppgå till 
cirka 30 miljoner euro i året. Det är na-
turligtvis en hel del pengar.

Ifall man grubblar över hur vårt för-
hållande till svarta påsen tär på naturre-
surserna, ska man komma ihåg att den 
slängda maten bara är en droppe i havet. 
Att producera och sälja mat lär påverka 
miljön dubbelt flera gånger. Till exem-
pel innebär ett kilo färdig ost en lika stor 
mängd koldioxidutsläpp som en bilfärd 
på 60 kilometer. 
	 	

Källor: Avfallsbolaget	 YTV:s	 undersökning	 Rokka	

rikassa	samt	Uusiouutiset	–	Hyötykäytön	ammatti-

lehti	nr.	8/2009

I KaIpola får sig 

TräfIbern 

ett ordentligt bad

Text: Maria Rönnqvist

» Träfibern kan födas på 
nytt i olika papperspro-

dukter upp till sex 
gånger.  Copyright (c) 

2003-2010, Analytical 
Answers, inc., Woburn 

mA, all rights reserved

Den knappt millime-
terlånga fibern kikar 
på dej då du läser tid-

ningen vid frukostbordet. Den 
väntar på nytt liv i pappersin-
samlingskärlet och tvättas ren 
i avfärgningsmaskinen i pap-
persfabriken. Efter fyra till sex 
reinkarnationer i nya pappers-
produkter tackar den för sig. 
Träfibern är det enda som åter-
används då man gör nytt papper 
– men en viktig  ingrediens.

Ungefär två tredjedelar av 
returpappret från finländska 
hushåll åker till UPM:s fabrik i 
Kaipola i Jämsä för att hamna i 

nytt papper. En person som bor 
på Ekorosks verksamhetsområ-
de lämnar i genomsnitt in 100 
kg papper och kartong i året.

Kartongen återvinns inte i 
denna fabrik - därför ska man 
som kund se till att det inte 
hamnar kartongbitar i pappers-
insamlingskärlet. Det gör näm-
ligen att mer kemikalier behövs 
då man ska få bort det bruna ur 
pappersmassan.

I Kaipola tar man årligen 
emot en mängd returpapper 
som motsvarar cirka 13 000 bil-
laster färskt virke. Lasterna, som 
består av allt det papper som 

kommit in via brevluckan hos 
folk, töms på golvet i fabriken 
och börjar sin färd genom en 
lång rad delprocesser. 

Mikko Aho, som jobbar som 
utvecklingsingenjör på fabri-
ken, berättar om träfiberns resa. 
Först matas pappret in i en en-
het, som kan jämföras med en 
enorm tvättmaskin. Där går 
det sönder då det slås runt till-
sammans med kemikalier, som 
fungerar som tvål, och massor 
med vatten. Samtidigt lossnar 
fibrerna från varandra.

Massan fortsätter vidare till 
grov- och finsortering.

– Man får bland annat se vad 
folk använder för bestick i hem-
men, berättar Aho.

Följande moment är att med 
hjälp av ytterligare en tvålpro-
cess avlägsna trycksvärta. Skum-
met som bildas på ytan är färgat 
och kan avskiljas. 

Vattnet byts flera gånger och 
småningom har man lyckats 
urskilja den vita fibern, som 
kan matas direkt in i pappers-
maskinen tillsammans med ny 
trämassa. Vid behov bleks de-
gen senare när den blir till nytt 
papper. Det som blir över under 
processens gång bränns och tas 

till vara som energi i fabrikens 
kraftverk. Det används också 
vid mark- och anläggningsar-
beten.

Nytt papper består till unge-
fär hälften av returmassa. Det 
beror på att fibern i returmas-
san inte kan återanvändas hur 
många gånger som helst – den 
nöts till sist ut och måste ersät-
tas med ny. Dessutom består 
materialet som anländer till fa-
briken ungefär till 20 procent av 
sådant som inte passar i den nya 
pappersdegen. Det går helt en-
kelt inte att till fullo återvinna 
det insamlade pappret.  
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Varför är pappers- och kartongkärlen på ekopunkterna ofta fulla?

Den frågan får vi med jämna mellanrum på Ekorosk. När du 

slänger ditt papper och din kartong i uppsamlingskärlen vid 

ekopunkten är det bolaget Paperinkeräys Oy som ansvarar för 

att tömma kärlen och transportera avfallet vidare. Bolaget är en 

producentsammanslutning, som i tiderna bildades av pappersin-

dustrin som en lösning på lagen om producentansvar (se nedan). 

Orsaken till att Paperinkeräys´ kärl för returpapper är placerade 

vid ekopunkterna är att det ska vara bekvämare för kunden att 

lämna in flera typer av avfall samtidigt.

Håkan Hagnäs, som via sitt konsultföretag sköter arbetet vid 

Paperinkeräys´ central i Karleby, berättar att det är erfarenhet och 

behov som styr tömningsfrekvensen av pappers- och kartongkär-

len. Papperskärlen vid en del ekopunkter blir tömda två gånger 

i veckan, andra en gång i månaden. Kartongkärlen töms varje 

måndag.

– Jag har jobbat med det här i över 10 år, så jag har skapat mig 

en uppfattning om tömningsbehovet, säger Hagnäs.

Han menar att de telefonsamtal han får in till 90 procent rör 

kartongkärl.

Varför är kärlen med jämna mellanrum då överfulla?
– Folk slänger kartong i helgerna, och då är det klart att kärlen 

kan bli fulla innan de töms på måndag. Ett annat problem är att 

folk verkar passa på att slänga all sin kartong och sitt papper vid 

ekopunkterna som finns nära stora mataffärer, dit de ska på upp-

köp. Då samlas massor av material på ett ställe.

Hagnäs tipsar alla om att de kan försöka använda den eko-

punkt som ligger närmast hemmet.

Det är också viktigt att i förväg ta isär kartonglådorna ordent-

ligt så att lagringen inne i kärlen ska bli mera kompakt.

Den kartong som kunden däremot lämnar in via återvinnings-

stationerna på Ekorosks område  transporteras vidare till Ewapo-

wer i Pirilö. Där mals den sönder tillsammans med annat torrt av-

fall. På Alholmens Kraft Ab blir det malda materialet till elektricitet 

och fjärrvärme. Det är ett annat sätt att återanvända kartongen. 

Den som oroar sig över eventuella farliga utsläpp från Alholmens 

Kraft kan vara lugn – halterna kontrolleras dagligen.

Om du har synpunkter eller klagomål gällande pappers- och 

kartongkärlen kan du fylla i ett formulär på webbsidan www.

paperinkerays.fi eller ringa direkt till Paperinkeräys i Karleby, tfn  

(06) 822 6927. Ekorosk kan också hjälpa till på telefonnummer 

(06) 781 4540.

Vad betyder producentansvar?
Producentansvar innebär i korthet att den som sätter vissa pro-

dukter på marknaden även ansvarar för att de efter användning 

samlas in och återvinns. Producenten ska själv täcka de kostnader 

som detta medför. Det här står i Finlands lag och är en del av strä-

van till hållbar utveckling. Producenten kan välja mellan att själv 

sköta arbetet eller överlåta det till en producentsammanslutning. 

Producentansvaret omfattar följande produkter:

»» däck»till»motordrivna»och»andra»fordon»och»redskap»

»» personbilar,»paketbilar»och»andra»liknande»fordon

»» »tidningar,» tidskrifter,» kontorspapper» och» andra» liknande»

pappersprodukter

»» förpackningar

»» elektriska»och»elektroniska»produkter»

»» »batterier»och»ackumulatorer,» inklusive»batterier»och»acku-

mulatorer»som»ingår»i»elektriska»och»elektroniska»produkter,»

fordon»eller»andra»produkter.»

PaPerinkeräys 
tömmer pappers- och kartongkärlen

Text: Maria Rönnqvist, källa: Miljöministeriet

i kaiPola får sig 

Träfibern 

ett ordentligt bad

Det var en gång en liten fiber, som bodde i en träd-

stam. Trädet kapades, maldes ner och blev en del 

av pappersmassan… 

www.miljo.fi
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Tävling i att plocka skräp!

Roskienkeräyskilpailu!

Fimpar, godispapper och ölflaskor 

– gissa var vi befinner oss? I diket, 

javisst. Med riktig vårkänsla.

Ovannämnda saker är de som 

ligger högst på topp-tio-listan över 

skräp som hittas under Håll Regio-

nen Ren:s städtävling. Till de märkli-

gaste fynden hörde ifjol en tv, en 

cykel och en varuhuskärra.

Årets städtävling ordnas mellan 

den 26 april och 9 augusti och gäller 

invånare i Jakobstad, Kronoby, Pe-

dersöre och Larsmo. 

Då en person har städat i en tim-

me får man en poäng. En stads eller 

en kommuns sammanlagda poäng 

relateras till befolk-

ningsunderlaget. Ifjol 

vann Kronoby med 

jämförelsetalet 8,97, 

Larsmo blev tvåa med jämförelse-

talet 6 och Jakobstad blev trea med 

jämförelsetalet 0,48. 

Inte kan man påstå att intresset 

för att delta varit stort. Ifjol rappor-

terades bara en handfull städpres-

tationer via webbformuläret, som 

kan fyllas i på adressen www.ja-

kobstadsregionen.fi. Det är tydligen 

inget vidare att plocka upp andras 

skräp.

Hur i all världen ska man motive-

ra folk att vara med i en sådan här 

tävling? En sökning på ordet kalori-

förbrukning på Internet gav följande 

utslag: 

Om du ”städar” i en timme och 

väger cirka 75 kg, förbrukar du un-

gefär 300 kalorier. Så ta två timmar 

längs med vägrenen och du är uppe 

i 600 kalorier. Det betyder ett wie-

nerbröd och lite smågodis. Så upp 

och hoppa och anmäl din insats via 

formuläret på ovannämnda webb-

sida under länken ”Rapportera din 

städinsats”. 

20 år

Nytt för i sommar är att båtfol-
ket ska sortera sitt hushållsavfall i 
svarta och ljusa påsar då de använ-
der sopterminalerna Sop-Sälle.

Detta för att förhöja återvin-
ningsgraden av det avfall som 
Ekorosk tar hand om från de av-
fallsterminaler som föreningen Håll 
Skärgården Ren erbjuder. Tidigare 
har man fått lov att blanda hus-
hållsavfallet i samma påse.

Avfallsterminalerna, som vänder 
sig till båtfolket, har visat sig vara 
en lyckad lösning för de som rör sig 
på vattnen.

– Båtfolket verkar i allmän-
het vara måna om att inte skräpa 
ner, säger generalsekreterare Esko 
Sorakunnas på Håll Skärgården Ren 
r.f.

Sorakunnas vill påpeka att me-
ningen är att alla som använder fö-

reningens sopterminaler ska betala 
medlemsavgiften. 

På de flesta Sop-Sälle-avfall-
sterminaler kan man utöver blan-
davfall också lämna glas, flaskor, 
papper och småmetall. Mer infor-
mation om Håll Skärgården Ren r.f. 
hittas på www.pidasaaristosiistina.
fi.

Sop-Sälle 
vill ha svarta och ljusa påsar!

»  Roope Botnia samlar in båtfolkets avfall från 
sopterminalerna i skärgården. Ekorosk har en 
container vid Furuholmen, dit avfallet förs.

Kaffe och korv 
vid stationen!

Ab Ekorosk Oy fyller 20 år i år. Kom och 

diskutera till återvinningsstationen! Vi 

bjuder på kaffe, saft och korv under 

normala öppethållningstider.

7.6   Nykarleby

8.6  Nedervetil

9.6  Småbönders och Terjärv

10.6  Kronoby

14.6  Kaustby

15.6  Räyrinki och Vetil

16.6  Lochteå

17.6  Kälviå

18.6  Terminalgatan, Karleby

Öppet hus ordnas den 11.9 klock-

an 9-13 i Pirilö i Jakobstad. Kom 

och upplev Ekorosk med familjen! 

Vi guidar er på området och bjuder på 

kaffe med tilltugg. Ponnyridning, ra-

diostyrda flygplan och lotteri utlovas. 

På plats finns även poliser, som visar 

hur avfallslaster bäst ska vara packade.

www.jakobstadsregionen.fi
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VÄRT ATT VETA

Vad händer  
med textilen?
Totalt samlades 36 110 kg textiler in under årets textilin-

samlingskampanj. I år ordnades insamlingen för första 

gången i hela verksamhetsområdet, så resultatet går inte 

att jämföra med tidigare år.

För tillfället reder Ekorosk ut om det går att återvinna 

energi ur textilen. Man försöker riva sönder en del av det 

insamlade materialet tillsammans med annat energiavfall 

i Ewapower. 

Om processen lyckas, skulle den sönderrivna textilen gå 

samma öde till mötes som energiavfallet. Det bränns och 

förvandlas till elektricitet och fjärrvärme i Ahlholmens 

kraft. Det här är en mer hållbar lösning än att textilen ham-

nar på deponin, men inget beslut har ännu tagits i frågan.

Vid sidan av Ekorosks textilinsamling, som de senaste 

åren ordnats på våren, kan man lämna in obrukbara textiler 

till återvinningsstationerna. Kom även ihåg lopptorgen!

Nya textilinsamlingspunkter! 
I Pedersöre, Larsmo, Nykarleby och Kronoby erbjuder åter-

vinningscentralen Retro textilinsamlingspunkter. Spana ef-

ter en plåtlåda med Retros märke på. Lådorna töms minst 

en gång i veckan. Här kan du lämna hela och rena textiler 

(kläder, skor, gardiner, dukar, etc.):

»» i»Bennäs»centrum»nära»ekopunkten

»» i»Kronoby»centrum»bredvid»brandstationen

»» i»Nykarleby»vid»ekopunkten»på»Idrottsvägen

»» i»Larsmo»nära»kommungården»på»Skogsgränden»6.»

Var ska du placera  
ditt avfallskärl?
Ibland kan avfallskärlet för hushållsavfall vara så klurigt 

placerat på gården att den som ska tömma kärlet inte hit-

tar det. Det kan också hända att det är placerat på ett så-

dant sätt att det är opraktiskt att tömma det.

Enligt de kommunala bestämmelserna för avfallshante-

ring ska avfallskärlet vara lätt tillgängligt för sopbilen. Det 

ska synas var det finns och den som tömmer kärlet ska inte 

behöva släpa det mer än 10 meter till sopbilen. Transportö-

ren har rätt att fakturera en extra avgift för en dragsträcka 

som är längre än 10 meter.

Den som släpar på kärlet ska inte heller behöva stöta 

på hinder. 

Kom även ihåg  
lopptorgen!

Smällknut 
ska det vara

Nog separeras metall och glas 
i TömningsbilEn
Hör du till den skara som tycker sig ha sett att me-
tall och glas åker in i samma lucka i tömningsbilen, 
som hämtar metall och glas från ekopunkten? Att det 
därför inte skulle löna sig att sortera glas och metall 
skilt, eftersom de tydligen blandas med varandra inuti 
lastbilen? 

Du har fel. I tömningsbilen finns två fack, ett för 
metall och ett för glas. En skiljevägg inuti lastbilen 
löper ända från taket till golvet och separerar på så 
sätt facken från varandra. Därför kan materialen inte 

blandas ihop.
Då tömningsbilen väl kommit fram till Ekorosk i 

Pirilö går det till på följande vis. Luckan där bak öpp-
nas och allt som finns i metallfacket rinner ut. Sedan 
kör lastbilen till ett annat ställe, öppnar skiljeväggen 
och häller ut allt glas som finns i det intilliggande 
facket. 

Så sluta inte sortera även om du som åskådare vid 
ekopunkten inte kan se de två facken i tömningsbilen! 


Visst bryr du dig om att spara på kostnaderna för avfallshan-

teringen? För att inte tala om miljön? Då kan du börja med 

ett så enkelt knep som att knyta dina soppåsar ordentligt 

samt se till att de är hela och gjorda av en tålig plast-

sort. Plastpåsar som du gör uppköp i går bra. Och en 

ordentlig smällknut krävs för att de inte ska öppna sig 

på resan till återvinning.

Undvik stora sopsäckar, t.ex. 100-liters, eftersom 

de fastnar i sorteringen på Ekorosk. Riktigt tunna 

plastpåsar är inte heller bra. De går sönder i resan 

från avfallskärlet till den optiska sorteraren. 

»  Först töms tömningsbilens första fack, som innehåller metall.

»  Skiljeväggen öppnas 
långsamt och låter glaset, 
som finns i det andra facket, 
rinna ut på ett annat ställe 
vid avfallsanläggningen.

www.jakobstadsregionen.fi
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Apelsinris

överbliven, kall risgrynsgröt
vispad grädde
socker och vaniljsocker
skurna apelsinklyftor samt saften av 
dem
eventuellt apelsinfiléer, körsbär och cit-
ronmeliss som garnering

Mumsigt  
av tillvaratagen mat

Något enkelt och gott av sådant som annars hade 

blivit slängt? Ekopunkten bad klassen ”CR1A” på 

catering- och restauranglinjen med lektor Kaj Viking 

Wikblom vid yrkesskolan Optima i Jakobstad att hit-

ta på maträtter som kan göras av sådana livsmedel 

som ofta riskerar att hamna i svarta påsen. 

Grötbröd

c. 20 st
havregrynsgröt som gjorts på 3 dl vat-
ten och 1 dl havregryn
2 msk smör
5 dl mjölk
50 g jäst
1 tsk salt
2 tsk socker
2 l vetemjöl

Ljumma mjölken och fettet fingervarmt. 

Rör ut jästen i litet av degspadet, tillsätt 

resten av degspadet. Blanda i saltet, sock-

ret och mjölet litet i taget. Rör ner den 

rumstempererade gröten. Arbeta degen 

blank och jämn, låt jäsa i 30 minuter. Knåda 

degen, dela den jämt och forma till bullar, 

låt jäsa 30 minuter till. Pensla med kallt 

vatten eller ägg, grädda i 225 grader i cirka 

12 minuter.

VildA Västern-sAllAd

olika sorters bröd som tärnats och ros-
tats i stekpanna utan fett
olika ostar – här användes gräddost 
och auraost
isbergssallad
tomater
eventuellt en chilipaprika och basilika

Tärna brödet och rosta snabbt i stekpan-

na utan fett. Tärna osten och tomaterna, 

skär salladen fint. Servera till exempel 

med en färgstark chilipaprika.

pAstAsAllAd med  
kAllrökt lAx

överblivna makaroner (här användes 
snäckmakaroner)
kallrökt lax
rödlök
crème fraiche
senap
salt och svartpeppar
forellrom eller tomater

Blanda crème fraiche, senap och kryddor. 

Spola makaronerna kalla, ifall de inte är det 

från början. Skär laxen och hacka rödlöken 

fint. Blanda ihop allt och servera med en 

klick forellrom bredvid eller tomater.

“Vi slänger 
så lite mat som möjligt”

Text: Linda Borg

Susanna Lakanaho med familj bor 
i Ullava, Karleby. Familjen består 
av Susanna och maken Esa och tre 

barn som är sju, fem och fyra år.
Barnen och Esa äter gärna makaroner 

i alla dess former medan Susanna gillar 
potatis.

– Om jag frågar barnen vad de vill äta 
svarar de makaroner, säger Susanna.

Principen hemma hos familjen Laka-
naho är dock att man smakar på all mat.

–  Vi smakar av alla färger på tallriken.
Till hemmet handlar familjen bröd, 

smör, korv, ost och vanliga baslivsmedel. 
Susanna jobbar i Karleby ett par dagar i 
veckan och då brukar hon passa på att 
handla mat i någon av de större livsmed-
elsaffärerna i staden. Annars handlar fa-
miljen i närbutiken i Ullava.

På vardagarna äter familjen ett mål 
varm mat tillsammans. Ibland är det 
dock inte möjligt att samlas runt mat-

bordet på kvällen eftersom Esa har ett 
skiftesjobb. Barnen äter mat i skolan och 
i dagvården och Susanna och Esa äter 
lunch eller middag på respektive arbets-
platser. Under veckoslutet sätts mera tid 
på matlagningen medan det under varda-
garna blir mat som är lätt att laga.

På frågan vad som åker i svarta påsen 
hos Lakanahos svarar Susanna att famil-
jen försöker hushålla så att man inte be-
höver slänga bort mat.

–  Ibland om vi handlat en stor påse 
bröd kanske vi inte hinner äta upp allt 
innan brödet blir dåligt.

Susanna är uppvuxen i en familj med 
kompost och nu är frågan om en kom-
post aktuell för Lakanahos.

Barnen i familjen är vana med sopsor-
tering och frågar också råd av föräldrarna 
i vilken påse man slänger avfall om de är 
osäkra. 

»  esa och luna lakanaho äter under susannas övervakning.

»  luna lakanaho tycker om makaronlåda.
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