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Kjære deg som åpner denne boksen! 
 

Her er en hilsen som ble skrevet 15. august 2018. 

Denne boksen ble lagt inn i en grunnstein da virksomheten Sirkula startet å bygge en kretsløpspark her 
på Gålåsholmen, på grensa mellom Hamar og Ringsaker kommune.  

Sirkula er en offentlig virksomhet som tar hånd om avfallet til innbyggerne i Ringsaker, Hamar, 
Stange og Løten kommune.  

Innbyggerne er glad for å bli kvitt avfallet sitt. Sirkula forsøker å gjøre sitt beste for at det folk ikke 
trenger lenger, blir gjenbrukt.  

I 2018 bruker vi for eksempel mye plast. Plasten resirkuleres og gjøres om til nye ting. Det gjør at 
mest mulig olje spares på havbunnen til glede for framtida. I 2018 er Norge er rikt land takket være 
oljen. Det landet tjener på oljen gjør at alle kan gå gratis på skole, ha fri tilgang på lege og sykehus, 
kjøre på fine veger og ingen sulter. Vi kan lage alle mulige ting ut av olje som datamaskiner, leker, 
biler, klær, ting å oppbevare mat i med mer. 

Det at vi resirkulerer plasten gjør forhåpentlig sitt til at dere som lever i framtida også har god tilgang 
på olje. Vi legger uansett med en skvett olje av en type som brukes til å smøre bilmotorer. Bilene som 
kjører oss rundt bruker i hovedsak bensin og diesel laget av millioner år gammel olje fra havbunnen 
som drivstoff i dag. Bilene som henter avfallet hjemme hos folk i Sirkula går for øvrig på biogass som 
er laget av matavfallet som vi samler inn, og den faste delen av kloakken. På området her er det en 
egen stasjon hvor bilene får fylt på denne gassen. 

Sirkula passer også på at avfall som inneholder farlige stoffer ikke havner ut i naturen og lufta. Ting vi 
i dag vet har farlige stoffer i seg, sendes til forsvarlig håndtering ulike andre steder enn her på 
Hedmarken. Vi starter nå å bygge et eget bygg her på Gålåsholmen hvor vi kan ta imot avfall som 
inneholder farlig stoffer.  

Vi har ren luft å puste i som ikke skader helsa vår, og vi har spart ei prøve til dere på ei flaske. Vi 
håper dere også får like ren luft å puste i som oss.  

Hoveddelen av det folk kaster hjemme blir gjenvunnet til nye ting. Det sparer naturen for store uttak 
av råstoffer. Det håper vi gjør at dere i framtida også har råstoffer å utnytte når dere skal lage ting. 

Det vi ikke klarer sortere hver for seg å lage nye ting av, brennes i en stor ovn i nabolaget her. 
Selskapet Eidsiva bruker varmen fra ovnen til å varme opp hus i nabolaget. Asken graves ned i tette 
hull på et deponi Sirkula har på Heggvin. Eventuelle farlige stoffer i røyken renses ut av lufta fra 
ovnen, og legges i et spesielt deponi på Langøya i Vestfold. 

Hver innbygger på Hedmarken kaster i snitt 534 kilo avfall i året i 2017. Mengden har nesten doblet 
seg siste 20 år, så som du skjønner er det mye av det vi kjøper som kastes fort. Kretsløpsparken som vi 
skal bygge her, har som mål at ting skal få lengst mulig liv. Her kan folk levere ting som fortsatt kan 
brukes, eller trenger en reparasjon for å brukes, slik at det kan selges videre.  

Det er også en gjenvinningsstasjon her hvor folk kan levere ting som ikke kan gjenbrukes som de er, i 
ulike containere. Sirkula frakter dette videre til mottakere som resirkulerer det. 
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Hvis dere har gravd langt ned i grunnen her, vil dere finne mye forskjellig. Grunnen til det, er fra ca. 
1950 og til 1990-tallet brukte alle i Hamar og omegn dette området til å kaste alt mulig avfall. En 
sorterte ikke noe eller gjenbrukte det, bare tømte bilhengeren rett på stedet her. Før det igjen tippet en 
avfall også rett i Mjøsa. Siden 90-tallet er det heldigvis slutt på slik kasting, og vi har godt drikkevann 
fra Mjøsa i dag. Vi legger ved ei flaske med drikkevannet vi tapper fra ei kran i husene våre.  

Vi håper dere som åpner denne boksen har like ren luft, natur og mat som vi har, og at dere lever godt 
i Norge og i fred.  

 

Hilsen 

Sirkula ved direktør Grethe Olsbye 

 

Boksen ble lagt ned av ordfører i Sirkulas representantskap, Odd-Hermann Roel Børke. Firmaet 
Syljuåsen AS har etter oppdrag fra Sirkula stått for byggingen av Kretsløpsparken. 

 

I boksen ble det lagt med dette fra vår tid: 

• Ei flaske med luft fra Gålåsholmen 
• Ei flaske med drikkevann fra Mjøsa 
• Ei flaske med olje laget av fossilt materiale fra havbunn eller berggrunn 
• En plastpose laget av fossil olje som vi kjøper når vi handler mat i butikken  
• Et bilde av området fra 1985 da det var søppelfylling her 
• Et bilde av området fra 13. august 2018 da Sirkula startet å bygge ut området til kretsløpspark 
• Forsiden av avis på nedleggingsdag 
• Kart som viser utbyggeplanen for området i 2018 
• Siste Stortingsmelding om avfall 
• Sirkulas årsrapport for 2017 
• Sirkulas miljø- og klimarapport for 2017 
• Historie om avfallshåndtering på Hedmarken (Ringsaker, Hamar, Løten og Stange kommune) 
• En minnepinne (lagringsmedie vi bruker på datamaskin og ser det på skjerm) med bildene og 

dokumentene i boksen 

 

 


