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BORÅS

Redigerad och färdigställd av Bengt Westerdahl och Lars Lundberg

Badkarssoffa. Cirkapris: 200 kronor. – Jag råkade gå förbi en container här i Borås där det låg fyra badkar. Så jag lyfte ut ett av dem. Jag målade om det och satte hjul under och fick hjälp att skära ut ena sidan, berättar Sa

Sandra låter inget gå
På köksbordet, en hyvelbänk med färgfläckar,
ligger fem äpplen. De har
börjat krympa.
– Så länge de inte luktar illa eller är mögliga så
är det ingen fara.
Sandra Karlsson, 25 år
från Borås, hittade äpplena i en contatiner.
BORÅS.ā n&RIGANERnā VILLā LEVAā
SITTāLIVāP½āÎVERøÎDETā$ETāSOMā
ANDRAāINTEāTYCKERāSIGāBEHÎVA ā
ELLERāTYCKERāVERKARāGAMMALT ā
KANā KOMMAā FRIGANERNAā TILLā
ANV¼NDNING
pā*AGāKALLARāMIGāINGENTINGā
*AGāVILLāSJ¼LVāINTEāSTOPPASāINā
IāN½GOTāFACKā$ETāR½KARāBARAā
÷NNASā ETTā BEGREPPā FÎRā MITTā
S¼TTā ATTā LEVA ā S¼GERā 3ANDRAā
+ARLSSON
3½āL¼NGEāHONāKANāMINNASā
HARā HONā HANDLATā P½ā SECONDā

HANDā,IKAāL¼NGEāHARāHONāTIT
TATā Iā CONTAINRARā EFTERā SAKERā
3EDANāETTāOCHāETTāHALVTā½Rā¼Rā
DETā INTEā BARAā SAKERā HONā LE
TARāEFTER
pā*AGāVARāIā,ONDONāOCHāS½Gā
HURā M¼NGDERā MEDā SMÎRG½
SARāL½GāIāENāCONTAINERā$EāVARā
INPLASTADEā OCHā DETā S½Gā INTEā
UTāATTāVARAāN½GOTāFELāP½āDEMā
3½āJAGāTOGāMEDāDEMāTILLāMINAā
RUMSKAMRATERāOCHāBJÎDāALLAā
3EDANāDESSāHARāJAGāH½LLTāP½
Drar till Göteborg
.½GONā G½NGā VARANNANā
VECKAā TARā 3ANDRAā MEDā SIGā
ENāSTORāRYGGS¼CKāOCHāN½GRAā
PLASTP½SARāpāOCHāDRARāTILLā'Î
TEBORG
pā"OR½Sā¼RāINGENāBRAāSTADā
FÎRā DUMPSTRINGā (¼Rā HITTARā
JAGā MTESTā GRÎNSAKERā -ENā
Iā ENā DELā CONTAINRARā Iā 'Î
TEBORGā KANā MANā HITTAā HURā
MYCKETā SOMā HELST ā S¼GERā
3ANDRA

»» Dumpstring

Ett besök i en container ger inte sällan bra utdelning, ibland
vill Sandra Karlsson ta med sig mer än hon kan bära.

(ONāV¼NTARāTILLSāAFF¼RERNAā OCHāSERāALLāBRAāMATāSOMāKAS
TATSā UTā /FTAā VILLā JAGā TAā MEDā
VARITā ST¼NGDAā Iā N½GONā TIM
MEā3EDANāHOPPARāHONāUPPā MERā¼NāJAGāKANāB¼RA
IāCONTATINRARNA
pā*AGāTARāMESTāDETāSOMāLIG
Inte tillåtet
GERā L¼NGSTā UPPā ELLERā DETā JAGā VENāOMāMATENāINTEāSKAāS¼L
KOMMERā½TāOMāJAGāøYTTARāP½ā JASā ELLERā FÎRT¼RASā AVā N½GONā
DEāÎVERSTAāGREJERNAā-ANāBLIRā ANNAN ā S½ā ¼Rā DETā INTEā TILL½
N¼STANāGIRIGāN¼RāMANā¼RāD¼Rā TETāATTāTAāMATENāpāOMāDEāLIG
āāāāāā

µ Att dumpstra betyder att
man letar igenom utslängda saker efter sådant man själv kan
använda.
µ Begreppet har kommit till
svenskan genom det engelska
begreppet Dumpster diving.
µ Dumpstring är vanligt inom
”friganismen” som är en livsstil
där man tar avstånd från konsumtionssamhället.
µ Containerdykning är en term
som används i Sverige.
Källor: wikipedia, freegan.info
GERāINOMāAFF¼RENSāTOMTOM
R½DE
pā *AGā FÎRST½Rā ATTā AFF¼RERNAā
INTEāGILLARāVADāVIāGÎRā$ETāGÎRā
ATTā DEā TJ¼NARā MINDREā PENG
ARā3ENāMENARāDEMāATTāVIāKANā
BLIāSJUKAāOCKS½āMENāDETāL½TERā
MERā SOMā ENā D½LIGā BORTFÎR
KLARING

3ANDRAā+ARLSSONSāL¼GENHETā
¼RāFYLLDāMEDāSAKERāSOMāHON ā
ANTINGENā KÎPTā P½ā SECONDp
HAND āELLERāTAGITāFR½NāDIKEN ā
GATORā ELLERā CONTAINRARā OCHā
D¼REFTERāKONSTRUERATāOM
Utslängt badkar
3OFFANā TILLā EXEMPELā $ENā ¼Rā
GJORDāAVāETTāUTSL¼NGTāBADKARā
%Nā HYLLAā SOMā 3ANDRAā HARā ¼Rā
nNOGāENāGAMMALāSTEGEāELLERā
N½GOTā SOMā JAGā HITTADEā Iā ETTā
DIKEāIā'ÎTEBORGSāSK¼RG½RDn
pā6ISSAāGREJERāKANSKEāKOM
MERāFR½NāSUNKIGAāHEMā-ENā
DETāKANāLIKAāG¼RNAāINTEāVARAā
S½ā$ETā¼RāBARAāATTāTV¼TTAāDEMāIā
S½āFALLā*AGāTYCKERāINTEāATTāMANā
SKAāNOJAāÎVERāSM½GREJERāµ
Emil Björklund
emil.bjorklund@bt.se
033-700 07 00
Sandras blogg: http://skrotochskrapimitthjarta.blogg.se/
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E-post nyhetschefen@bt.se, fax 033-10 14 36

Oklara regler kring
stölder i containrar
På återvinningsstationer
och centraler är det förbjudet att plocka ur containrar.
Om de är uppställda på
allmän plats är det inte lika
glasklart.
BORÅS.ā+ANSKEāR½KARāDUā

Flasklampa. Cirkapris: 50
kronor. ”Jag hade sett på internet hur folk hade byggt lampor
av flaskor. Så jag hittade lampskärmen och flaskan på second
hand. Och sen satte jag ihop
det.”

Stuprörskruka. Cirkapris: 5
kronor. ”Röret låg och skräpade
utanför ett hus och jag kände direkt vad jag kunde använda den
till. Sen fick jag hjälp att plantera blomman. Pärlorna på tråden
köpte jag för många år sedan.”

PASSERAāENāUTST¼LLDāCONTAI
NERāP½āTROTTOARENā$UāTIT
TARāINāIāDENāOCHāSERāN½GOTāDUā
VILLāHAā4ROTSāATTāDENāTIDIGAREā
¼GARENāUPPENBARLIGENāINTEā
BEHÎVERāGREJENāS½ā¼RāDETā
INTEāS¼KERTāATTāDUāF½RāTAāDEN

pā.½GONāHARāJUāF½TTāTILL
ST½NDāFÎRāATTāST¼LLAāCONTAI
NERNāD¼Rā$½ā¼RāDETāNOGāINTEā
JURIDISKTāKORREKTāATTāTAāSAKERā
SOMāKANSKEāSKAāFRAKTASāIV¼Gā
OCHāS¼LJASā$ETāKANā÷NNASā
V¼RDEāIāSKROTEN āS¼GERā'UN
NARā)SACKSON āTEKNISKāCHEFāIā
"OR½SāSTAD
Klara regler
.¼RāDETāG¼LLERā½TERVINNINGS
STATIONERāOCHāCENTRALERāS½ā¼Rā
REGLERNAāKLARA
pā$ETā¼RāKLASSISKTāATTāFOLKā

Gunnar Isackson.

¼RāUTEāEFTERāSKROTāATTāS¼LJAā
-ENāFR½NāS½DANAāPLATSERāF½Rā
MANāINTEāTAāN½GONTING āS¼
GERā(ANSā3KOGLUND āAFF¼RS
OMR½DESCHEFāFÎRāHUSH½LLS
AVFALLāP½ā"OR½SāENERGIāOCHā
MILJÎāµ
Emil Björklund

Svenskt
nötkött

Supreme
Cheese ‘n’ bacon

Gäller mån-ons. Ord. pris 46 kr.

Vi kompenserar för vår klimatpåverkan
till 100% med trädplantering i Afrika

andra Karlsson.

FOTO SANDRA NORDIN

Prova
ett möte
gratis!

Hyvelbänksköksbord. Cirkapris: 200 kronor. ”Jag såg det på ett
café på Gotland. Så jag la ut en annons i BT och fick tio svar direkt.
Hyllan ovanför är nog en gammal stege eller något som jag hittade i
ett dike i Göteborgs skärgård.”

förlorat

ta med
Klipp ut och
går du
så
en
annons
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!
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ö
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Nu är våren snart här. Med våra effektiva veckomenyer och möten kan
du kickstarta din viktminskning redan idag! Ju snabbare desto bättre.
Så här lätt är det att komma igång!
1. Gå på ditt första möte gratis. Hitta ett möte som passar dig på
viktvaktarna.se/hittamote.
2. Bli medlem hos ViktVäktarna så får du allt material du behöver
för att kickstarta våren.*
3. Följ dina veckomenyer och bli motiverad varje vecka på våra möten.
4. Gå ner upp till 1 kg i veckan.
5. Njut av våren!
*För att ta del av programmaterial och
kostprogramsintroduktion så behöver du
registrera dig och välja ett av våra förmånliga medlemskap. Vårt mest förmånliga
erbjudande är Månadskort+ och just nu
betalar du endast 175 kr för första månaden
(ord pris 350 kr). Gäller t o m 3/4 2011.

āāāāāā

www.viktvaktarna.se 0200-113 116

ViktVäktarnas, ProPoints och ProPoints ikonen är registrerade varumärken tillhörande Weight Watchers International Inc. Patentsökt.
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»» Sandra Karlsson om...

... sin livsstil: – Jag tycker att det konsumeras och slängs alldeles för mycket. Men egentligen lever jag inte så
här av politiska skäl. Det är mer ett intresse som jag alltid har haft. Och att
mina utgifter minskar är mer av en
bonus.
... begagnade varor: – Jag vill göra
allt jag hittar personligt. Mina saker
ska inte vara likadana som alla andras.
... visioner: – Ibland vet jag vad jag
vill ha när jag letar efter saker. Ibland
ser jag bara någonting och får en vision. Då tänker jag: ”den där skulle
jag kunna göra så här med”.
... att bryta mot lagen: – Om man
Kaka: Cirkapris okänt. Kakans grundingredienser är köpta.
kan dömas för något så är det för ola- Men har spetsats till med digestivekex och frusna mangobitar
ga intrång. Men det har jag aldrig
från container. Äpplena bredvid är också plockade ur container.
hört någon som dömts för i de här
sammanhangen. Och det vi tar är sådant som andra inte vill ha. Det är inte så farligt tycker jag.
.... vilken mat man kan hitta: – Typ allt. Framförallt grönsaker är bra för där ser du direkt om de går att
äta eller inte. Kött är värre, men så länge det är kallt ute går det oftast bra. Jag har aldrig blivit sjuk efter
att ha ätit något som jag hittat.
... inspiration: – Om jag inte har någon idé själv så går jag ofta in på internet. Där kan man hitta förslag
på hur man kan återanvända gamla grejer på olika sätt.

Borås Arena - Knalleland - med Drive-in!

