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Nyheter

Økt sortering av glass og metall 
gir mer penger til Maren, og 
lavere avgifter til forbrukerne. 

LINDESNES – Erfaringen med 
den nye blå dunken er at vi får 
inn minst dobbelt så mye glass 
og metall som tidligere. Det vi-
ser at folk sorterer mer når de 
kan gjøre det hjemme, i stedet 
for å måtte gå på gjenvinnings-
stasjonen, sier Ole Kristian Ei-

gebrekk i Maren.
– Det er bra både for miljø-

et i tillegg til at det gir en øko-
nomisk gevinst, konkluderer 
Hans Christian Hillesund.

Årsaken er at Maren kan sel-
ge videre glass og metall hvis 
det er sortert. Hvis det havner i 
husholdningsavfallet derimot, 
blir det en utgift.

– Jo mer som sorteres, jo mer 
kan vi selge. Etter at vi fikk den 

blå dunken har vi tjent så mye 
penger på videresalg av glass 
og metall, at det nesten kan fi-
nansiere en hel stilling. Og jo 
mer penger vi får inn, jo billige-
re blir det for forbrukeren. For 
det er jo dem som til syvende og 
sist må ta regningen, forklarer 
Hillesund.

Malin Helen Jørgensen
malin@l-a.no

 ● Godt samarbeid: Marens Hans Christian Hillesund (f.v.) og Ole Kristian 
Eigebrekk mener informasjonen fra elevene er verdifull. Videre ser vi Oskar 
Emanuel Thyholdt Skog, Simen Hansen, Arne Deklerk og Hanna Louise 
Olsen. Bak er Jenny Norum og Cathrina Kvås Orthe. FOTO: MALiN HELEN JørgENSEN

Tjener på økt sortering

8. klasse på Lindesnes Ung-
domsskole har gjort undersø-
kelser blant renovasjonssel-
skapets kunder. Svarene skal 
bidra til bedre tjenester for 
Maren og økt kunnskap blant 
elevene. 

LINDESNES
– Det er skikkelig vinn-vinn, 
sier daglig leder i Maren, Hans 
Christian Hillesund. 

Elevene i 8. klasse på Lin-
desnes ungdomsskole begynte 
prosjektet med å besøke gjen-
vinningsstasjonen til Maren 
på Brennevinsmyra. Der ble de 
kjent med hvordan sortering og 
foredling av søppel foregår. Med 
seg hjem fikk de i oppdrag å fin-
ne svar på tre spørsmål som Ma-
ren trengte svar på.

– De fikk i oppgave å sjekke 
tilfredsheten blant abonnente-
ne våre, sjekke tilfredsheten på 
glass- og metallinnsamlingen 

og finne ut om folk er interes-
serte i at Maren også skal dri-
ve innsamling av småelektro-
nikk fra hjemmene, forklarer 
Ole Kristian Eigebrekk i Maren.

400 spurt
Elevene har utført en undersø-
kelse hvor til sammen 400 hus-
stander, primært i Lindesnes, 

har svart på spørsmål om re-
novasjon. Gjennom analyse av 
resultatene har elevene blant 
annet funnet ut hvem som er 
flinkest og dårligst til å sortere, 
hvorfor noen slurver med sor-
teringen og hva som skal til for 
at folk skal bli flinkere til å sor-
tere.

Denne uken presenterte elev-
ene funnene i undersøkelsen for 
ledelsen i Maren.  

– Unge folk som bor alene 
er de dårligste på søppelsorte-
ring. Enten fordi de ikke gidder 
eller ikke har plass til det, me-
ner Arne Deklerk.

– De flinkeste er litt eldre 
folk i 40–50-årsalderen som bor 
i en familie på fire eller fem, til-
føyer Hanna Louise Olsen.

– Det er heller ikke slik at 
kvinner er flinkere til å sortere 
enn menn. Vi fant kun én pro-
sent forskjell mellom kjønnene, 
fortsatte Deklerk.

– Burde vært gratis
Elevene fikk også tilbakemel-
dinger på at levering av søppel 
på renovasjonsanlegget burde 
vært gratis, slik det er i mange 
andre kommuner.

– Ordningen skal være rett-
ferdig. De som kaster mye, beta-
ler for det, og de som kaster lite 
skal slippe å betale for andre. 
Maren har i dag en veldig rime-
lig renovasjonsavgift. Skulle vi 
tatt imot søppel gratis, måtte 
den økt. Det spørs om det også 
hadde vært så populært, forkla-
rer Eigebrekk.

Verdifull informasjon
Maren mener elevene har gjort 
en fantastisk innsats med pro-
sjektet.

– De har foretatt en undersø-
kelse blant 400 husstander. Med 
tanke på at vi har 10.300 abon-
nenter, vil vi absolutt si at dette 
er et representativt utvalg. In-
formasjonen vi har fått er vel-

dig verdifull for oss. Vi skal se 
på det som har kommet fram, 
og se om vi kan gjøre endringer, 
sier Hillesund.

Elevene synes prosjektet har 
vært spennende og lærerikt.

– Det er gøy å gjøre noe an-
nerledes med forskjellige fag 
innblandet. Også er det gøy å 
gjøre en jobb som kan være til 
hjelp for noen, ikke bare lære 
noe, sier Deklerk.

Samarbeidet mellom Lin-
desnes ungdomsskole og reno-
vasjonsselskapet Maren er en 
del av den nasjonale realfagsat-
singen Lektor2-ordningen som 
skal aktivisere elevene i utfor-
skende oppgaver, og som blant 
annet skal bidra til økt interes-
se for realfag.

Malin Helen Jørgensen 
malin@l-a.no

Elevene ga råd til Maren
 ● Lærerik: Elevene i 8. klasse på Lindesnes ungdomsskole synes det har vært både spennende og lærerikt å samarbeide med Maren. Fra venstre: Jenny 

Norum, Hanna Louise Olsen, Simen Hansen, Arne Deklerk, Oskar Emanuel Thyholdt Skog og Cathrina Kvås Orthe. ALLE FOTO:  MALiN HELEN JørgENSEN  

«Unge folk som 
bor alene er de 

dårligste på søp-
pelsortering. En-
ten fordi de ikke 
gidder eller ikke 
har plass til det»

Arne Deklerk

FAKTA∂  
Lektor2-ordningen

 ●Lektor2-ordningen er en nasjonal 
realfagsatsing som finansieres 
av Kunnskapsdepartementet via 
Utdanningsdirektoratet. 

 ●Målet er at prosjektet gjennom 
tettere samarbeid mellom skole og 
arbeidsliv skal bidra til å:

 ●stimulere elevenes interesse og 
motivasjon for realfag

 ●øke elevenes læringsutbytte
 ●øke rekrutteringen til realfagene
 ●øke læreres kunnskap om og 

kompetanse i samarbeid med 
arbeidslivet 

 ●Ordningen gir økonomisk støtte til 
skoler som vil involvere fagpersoner 
fra arbeidslivet til å samarbeide om 
et lærerplanrettet undervisnings-
opplegg i realfag.

 ● Lærerikt: Arne Deklerk (t.v.) og 
Simen Hansen synes det har vært 
både spennende og lærerikt å sam-
arbeide med Maren.


