Hej SmukFest-opryddere!
Dette er info, som alle opryddere får tilsendt og som også kan findes på facebook og alken.dk til inspiration for alle.
På oprydningsdagene vil der være store plakater med denne info i vores telt. Udenfor teltet sætter Hanne fra Renosyd
skilte op til klunse-donationer, batterier/elektronik, emballage og luftmadrasser.
Vi ta'r os selv af de klunsede ting, Hanne klarer resten. Hun ønsker at undersøge luftmadrasserne for blød PVC, som er
noget værre noget.
Begge dage er der aftensmad kl. ca. 18. Liv i Landsbyen sørger for noget at spise. Der er gratis øl og vand fra Smukfest
begge dage og masser af oprydningsgrej, handsker og sække
Smukke hilsner fra planlægningsudvalget
Eva, Thorbjørn og Jacob.

Guide til oprydning på Holst Camping.
Mandag mellem kl .12 og 14 er vi de eneste klunsere på pladsen. Man kan samle ting og drikkevarer til sig selv eller
donere dem til en fælles bunke ved samlingsteltet.
Donerede drikkevarer kunne bruges til en fælles fest for landsbyerne, måske når vinder-landsbyprojektet er færdiggjort?
Donerede ting, f.eks. havemøbler, telte, sovegrej, tøj og fodtøj kan fordeles blandt de tilstedeværende og resten går til
genbrug (hvis nogle af os vil vaske tøjet og rengøre tingene) eller i affaldscontaineren tirsdag aften.
Selve oprydningen foregår sådan, at vi samler alt affald og klunsede ting i sorterede bunker rundt omkring på pladsen
som vi plejer, så kører traktorer eller biler det til containerne eller hen foran teltet.
Alt efter temperament og fysik kan man vælge at koncentrere sig om én ting, f.eks. dåser og benhårdt gå efter dem på
hele pladsen eller man kan gå et mindre område igennem og sortere alt i bunker til afhentning.

Vi sorterer i 6 kategorier:
Metalaffald:
campingstole, teltpløkker og -stænger i metal og dåser (samles i sække) bunkes for sig selv. OBS at de bøjelige
teltstænger er af glasfiber og derfor er restaffald!
Restaffald:
Store ting som telte, madrasser og soveposer bunkes, så de ikke blæser væk. Teltstængerne brækkes, så er teltene
mere hånderbare. Mindre affald samles i sække med hapser eller pr hånd.
Klunset gods:
bunkes for sig selv og samles ved teltet
Batterier og elektronik:
Batterier samles i mindre poser og hældes i kasser ved teltet. Elektronik (sol-lamper, lommelygter m.m.) samles også
dér.
Emballage:
Glas- og plastflasker – tomme! - samles i sække og køres til teltet. Renosyd ta'r sig af resten.
Luftmadrasser:
Punkteres med hobbykniv og samles ved teltet.

Mandag prioriteres klunsning og at samle alle store ting ind, så især teltene ikke blæser rundt.
Tirsdag prioriteres indsamling af restaffald i sække og rivning af hele arealet med løvriver - vi gør fælles front
på rad og række :o)
.

