2011-05-24

Gästrike Återvinnare arrangerar workshop:

Kom och skapa av el-skrot!
Gör ett coolt smycke av ett kretskort! Eller kanske en häftig leksak
av en mobiltelefon? Skapa vad du vill av el-skrot! Det är
uppmaningen till deltagarna på den workshop Gästrike Återvinnare
arrangerar i morgon, lördag 27 augusti kl. 12-15, på Utmarksvägen
14 i Gävle.
Workshopen är ett samarbete med Edge och olika
hjälporganisationer. Tanken är att på ett lekfullt sätt visa att även
el-skrot kan användas till något kul och bli en helt ny sak.
Att tillverka el-produkter kräver mycket naturresurser. Och ofta
betraktas de som slut, så fort de slutat fungera. Vi vill visa att även
el-produkter kan bli något nytt, något helt annat. Det här är ett kul sätt
att göra det på. säger Britt-Marie Berglund, avfallspedagog på Gästrike
Återvinnare.
Workshopen är öppen för alla och förhoppningen är att både unga och
gamla ska ta chansen att skapa av el-skrot. Handledare från Edge
kommer att finnas på plats för att leda, inspirera och hjälpa. Hjälpmedel
finns att låna, materialet är näst intill obegränsat, så det är bara
deltagarnas egen fantasi som sätter gränser. Arrangemanget är
kostnadsfritt och det krävs inte någon föranmälan.
Eventet är ett led i Gästrike Återvinnares återbruks arbete. Tidigare har
bland annat designstudenter fått utmaningen att skapa trädgårdsföremål
av metallskrot.
Genom att förlänga livslängden på de produkter vi köper och använder,
spar vi på naturens resurser. Ett sätt är att skapa något nytt av en
produkt, innan vi lämnar den till återvinning. Därför vill vi uppmuntra
till återbruk säger Thomas Nylund, förbundsdirektör Gästrike
Återvinnare.
När el-produkter återbrukats färdigt, ska de sorteras och återvinnas som
el-skrot för att ytterligare förlänga livslängden på råvaran.
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