Hej Vargöbo!
Vill du delta i ett unikt försök på vägen
mot att förbättra återvinningen av kläder
och andra textilier? Här är din chans!

Idag hamnar stora mängder textil i soptunnan och bränns upp. Därför behöver vi bli bättre på att
ta tillvara på den resurs som uttjänta textilier utgör. Wargön Innovation jobbar sedan lera år med
att utveckla system så att textilier kan användas på olika sätt i stället för att brännas. Vårt mål är
att skapa förutsättningar för att etablera en modern storskalig sorteringsanläggning för textil.
I februari kommer Wargön Innovation i samarbete med Vänersborgs kommun, ideella organisationer, mode- och återvinningsindustri samt Högskolan Väst att genomföra vårt andra sorteringsförsök i Vargön. Denna gång vill vi samla in textilier från hushållen och testa metoder för både
manuell och maskinell sortering. Textilier kommer som bekant i många olika och mixade material
och det inns utmaningar att lösa på vägen mot ökad återvinning. De uttjänta textilierna kan sen
bli nya textiler eller helt nya material som vi använder i vår vardag.

Så här gör du för att bidra
Ħ Vi är intresserade av textilier, från kläder till lakan och handdukar.

Ħ Textilierna kan vara trasiga, men de måste vara rena och torra.

Ħ Du har med det här utskicket fått en plastpåse, använd gärna den och eventuellt ytterligare
plastpåsar om det behövs.
Ħ Det är viktigt att påsarna försluts noggrant så att textilierna inte blir fuktiga!

Ħ Plastsäckarna ställer du ut vid din tomtgräns eller bredvid ditt sopkärl klockan 08.00 lördagen den
13 januari 2018. Kommunens renhållningspersonal kommer att samla in påsarna under dagen.

Testet är en del av Innovatums projekt Wargön Innovation som ska möjliggöra produktion av
framtidens material. Just nu byggs vår nya test- och demoanläggning på Wargöns Innovations- och
industripark. Vill du veta mera om oss kan du läsa på vår hemsida www.wargoninnovation.se

Tack allra hjärtligast för ditt bidrag!
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