VÄGSTÄDNING RUNT USKEN
Eller mysteriet med kaffemuggarna i skogen
Om du tycker att det ser rent ut längs vägen runt Usken så är det för att
det är det. Under påskhelgen gick jag runt sjön och städade vägrenen.
Totalt var det 4 mil vägren som tog 13 timmar att städa. Jag samlade
ihop 9 säckar skräp som tillsammans vägde 42 kg.
Det upplockade skräpet bestod bl. a av:
75 kaffemuggar med vita platslock (varav 70 st av märket ”Ready to Go
från Statoil)

29 snusdosor,
58 cigarettpaket (de flesta av märket Marlboro),
6 cigarettändare

4 bildäck, 2 ljuddämpare och 8 navkapslar

137 godispapper (de flesta ur Marabous sortiment; Daim, Japp,
Kexchoklad)
3 brevlådor ( 2 st av plats, 1 av plåt)
13 lila systempåsar (varav 8 st prydligt hoprullade till en lite boll)

51 glasflaskor (varav 13 st av märket ”Reimersholms Brännvin Special”)
48 petflaskor
152 aluminiumburkar (de flesta öl, Coca Cola eller energidryck)

mm.
Totalt inbringade pantningen 63 kr.

Av 152 förbrukade aluminiumburkar kan man tillverka 152 nya
aluminiumburkar. En aluminiumburk blir alltid en ny burk på grund av den

speciella aluminiumlegeringen med 97,25 procent aluminium, 1 procent
magnesium, 1 procent mangan, 0,4 procent järn, 0,2 procent kisel och
0,15 procent koppar.Aluminiumburkar (och andra metallförpackningar)
kan återvinnas om och om igen, i oändlighet. Då en läskburk tillverkas av
återvunnen aluminium istället för av ny råvara, används bara fem procent
av den energi som skulle gått åt för att göra samma burk av nytt
råmaterial.
En burk som hamnar i naturen blir kvar länge - 300 år för att vara exakt
Medan jag promenerade runt sjön hade jag tid att tänka en hel del.
Visste ni att skräp dras till skräp?
Långa sträckor var det helt rent, och däremellan fläckar där skräpet stod
som spön i backen.
Finns det någon magnetisk dragningskraft i skräpet självt som gör att det
dras till vartannat?
Eller går det undermedvetet en signal till människans hjärna när vi ser ett
skräp i dikesrenen; ”Åh skönt här har någon annan redan kastat, så då
kan jag också slänga min flaska här”?
Eller är det några få personer, som inte bryr sig, som vanemässigt
dumpar sitt avfall på ett och samma ställe, på lagom ”dricka ur” avstånd
från kiosken där de brukar handla?
När jag hittade 70 st engångs-kaffemuggar på en sträcka av 50 m slog
min fantasi bakut!
Var det här (mitt inne i djupaste skogen, ingen utsikt där) som en
busslast med 70 dollarstinna amerikaner tog rast och dumpade sina
urdruckna cofee-cups i skogen? Eller hade cykelloppet 3 sjöar runt en
kaffe-kontroll här, och glömde att städa efter sig? Eller har Statoil börjat
med utkörning av fika till glesbygdsbefolkningen och dörren på budbilen
råkat gå upp i farten en dag, varpå hela lasten ramlat ut i skogen?
När jag gick där tänkte jag också på att ingenting faktiskt försvinner, utan
allt finns kvar.
Mycket av skräpet förs med vattendrag, grundvattnet eller vinden och
hamnar förr eller senare i…Usken.
Nog skit-snackat för den här gången.
Jag önskar alla Uskenbor en skön sommar!

/Karin Eriksson
(Fakta ”Håll Sverige rent”, ”Returpack”)

