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AFFALDSINDSAMLING: 30 meter tørresnor, to gennemtærede metalspande, en lydpotte, et pænt antal 
hjulkapsler, et par hundrede øldåser samt flasker både med og uden pant – og så lige alt det andet. Småt og 
brændbart. Så at sige.

                   Katrine og Matilde fandt hurtigt sammen ved DN's affaldsindsamling.

I forårssolen havde myrerne travlt og gav betragterne myrekryb langs rygsøjlen. 
Hugorme i naturens solarie vakte berettiget opsigt. Og nervøsitet blandt unge ind-samlere. Så der var nok af 
oplevelser ved DN Holstebros lokale affaldsindsamling søndag eftermiddag langs indfaldsvejene til Hjerl Hede.



 

      Jeg er ikke affald – hvad bilder I jer ind? Hugormen var sur over forstyrrelsen.



      Katrine og Matilde fandt hurtigt ud af, at DN's affaldsindsamling kan bruges til at finde en ny veninde. ”Skovsvin” - konstaterede de 



forarget, når de fandt noget til sækken.

62 kilo i alt blev resultatet. 
Det lyder ikke umiddelbart af så meget, men efter sorteringen kunne de 17 indsamle-re konstatere, at godt to 
timers indsats gav ni propfyldte affaldssække. Og det – kan de hilse og sige – er altså rigtig mange stykker affald 
langs de trods alt meget be-skedne antal kilometer landevej, gruppen nåede at gennemgå.

    En lydpotte og et par hullede metalspande var blandt fundene.

Slots er trængt
Ni ud af ti fundne øldåser er mærket Slots Pilsner. Danskernes foretrukne ”trailer-øl” fra Tyskland. Eller var det - 
måske. 
En indsamler konstaterede lunt efter indsamlingen, at ”Slots Pilsner er trængt”. Han havde nemlig denne gang 
fundet langt flere øldåser fra kendte danske bryggerier, end han havde set tidligere år.
Et skeptisk blik over de godt 200 indsamlede dåser viste dog, at Slots vandt den samlede markedsandel. Også 
denne gang.
 



             Affaldet sorteres og vejes. 



 

      Der var kaffe og kage efter en god indsats.
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