Vattenresan.
Följ med Sara, Roger och Bettan
på ett riktigt blött äventyr!

D

et är en solig dag i Västerås, och vattnet skvalpar runt i Mälaren. Men vänta, titta
där! På ett blad som flyter i vattnet sitter en stackars liten vattendroppe, alldeles
smutsig. Varför är han smutsig då? Jo, någon västeråsare har tvättat sin bil på
gatan utanför sitt hus. När man gör det rinner alla farliga rengöringsmedel rätt ut i
Mälaren, och vi får smutsiga och ledsna vattendroppar.
Vattendroppen heter Roger, och han tycker inte särskilt mycket om att vara smutsig.
Inte alls faktiskt. Roger suckar och försöker tvätta av sig smutsen. Det går inte så bra.
Plötsligt inser Roger att han kan bli ren på vattenverket. Så klart! På vattenverket renar
man allt vatten så att vi människor kan använda oss av det. Roger hoppar ner från sitt
blad och simmar ivrigt iväg till vattenintaget.
Slurp! säger det när Roger sugs upp i det stora röret till vattenverket, tillsammans med
resten av vattnet. Roger hamnar i flera olika bassänger – en riktig berg- och dalbana,
tycker Roger. I en av bassängerna ligger det en massa sand, som Roger rinner igenom.
Vad det kittlas! När han kommer ut från sandbassängen upptäcker han att han är ren
igen. Vad skönt det känns!
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Nu är vattnet så rent att man kan dricka det, duscha i det och laga mat
med det. Roger och resten av vattnet åker genom långa rör under
marken. Rören känns oändligt långa, tycker Roger, men till slut
kommer han fram till ett hus. Undrar vem som bor här?
På golvet i sitt rum sitter Sara och bygger med klossar.
Det är sent och Sara ska snart gå och lägga sig.
– Dags att borsta tänderna! ropar mamma från hallen.
Sara går in i badrummet och tar fram tandborsten.
Hon gäspar stort. När Sara ska skölja tandborsten
under kranen hajar hon till. Vad är det där, som sitter
i handfatet och tittar på henne?
– Hej! säger Roger glatt. Jag heter Roger, vad heter du?
– Jag heter Sara, säger Sara. Vad gör du här?

Färglägg
Roger!
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Roger förklarar att han har varit på vattenverket för att bli ren, och sedan
hamnat i Saras badrum.
– Jaha, säger Sara. Vart ska du nu då?
– Nu ska jag till ett ställe som heter avloppsreningsverket!
– Av… av-vadå-för-något? frågar Sara.
– Avloppsreningsverket, säger Roger igen. Det är där man renar avlopp,
alltså kiss och bajs och annat som man spolar ner!
Sara blir tyst. Vad skulle man spola ner förutom kiss och bajs egentligen?
Hon frågar Roger.
– Vad bra att du frågade, svarar Roger. Det enda man får spola ner är
kiss, bajs – och toalettpapper så klart. Men inget annat!
Roger berättar om alla tokiga saker som folk spolar ner, i toaletten
eller i diskhon i köket. Skräp och mat och miljöfarliga ämnen.
– Miljöfarliga ämnen? Vad är det? frågar Sara.
– Det är ämnen som inte är bra för naturen, som starka
rengöringsmedel. Sådana får man absolut inte spola ner – då mår
inte Bettan bra alls!
– Bettan? Vem då, Bettan?
– Bettan på avloppsreningsverket, så klart, säger Roger. Följ med!
Och innan Sara hinner säga något alls rycker Roger tag i henne,
och så blir det alldeles svart.
När Sara öppnar ögonen är hon och Roger framme
på avloppsreningsverket. Usch, vad det luktar! Roger
och Sara åker med det smutsiga vattnet från bassäng
till bassäng.
– Du kan inte ana vilka konstiga grejer folk försöker
spola ner, säger Roger. Titta bara!
Sara tittar sig omkring och förstår precis. Runt omkring
henne flyter saker förbi: glasspapper, stora matrester,
strumpbyxor och till och med en bok!
– När det stora skräpet har rensats bort pumpas vattnet vidare
i olika bassänger. Sedan kommer det till Bettan, berättar Roger.
– Det var ett himla tjat om Bettan, tycker Sara. Vem är det
egentligen?

Färglägg
Sara!
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Det visar sig att Bettan är en mikroorganism som bor i biosteget. Bettan berättar att
hon och de andra mikroorganismerna jobbar med att äta upp sådant som är i vattnet:
kiss och schampo, tvättmedel och Coca Cola – och annat smarrigt.
– Vill du smaka? frågar hon Sara.
– Nej, urk! ropar Sara medan Bettan och Roger fnissar.
Bettan börjar hosta och Sara ser att hon inte ser riktigt frisk ut.
– Hur mår du? Mår du dåligt? frågar Sara.
– Ja fy, det är någon som har spolat ner färg och lösningsmedel, säger Bettan.
Jag kan nästan inte äta upp det – jag mår så dåligt att jag tror jag tuppar av.
– Men… kan du inte lägga dig och vila lite då? frågar Sara.
Bettan suckar. Hon börjar se alldeles grön ut i ansiktet.
– Nej, jag kan ju inte det. Om vi skulle vila när vi mådde dåligt skulle ju ingen göra vårt
jobb, och äta upp allt det dumma som folk spolar ner. Allt skulle åka rätt ut i Mälaren,
och så kan vi ju inte ha det!
– Men så här dåligt ska du ju inte behöva må! säger Sara.
Jag ska minsann se till att ingen som jag känner spolar ner något så dumt!
Bettan ler och säger att Sara låter som en väldigt smart flicka.
– Men vänta lite förresten, säger Sara. Vart tar allt bajset vägen?
Det är någon som äter upp bajset också, berättar Bettan, nämligen hennes kusiner som
bor i rötkammaren. De äter så de pruttar, berättar hon. Pruttarna kör man buss på sedan!
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– Pruttbussar, säger Sara förvånat. Vem hade kunnat tro det?
– Nej, ska vi ta och ge oss av? frågar Roger.
Roger och Sara säger hej då till Bettan och fortsätter ut genom rören till Mälaren.
– Är vattnet rent nu? frågar Sara.
– Japp! säger Roger. Så rent att vi kan bada i det!
Roger berättar för Sara att vattnet är samma vatten som funnits
hela tiden, ända från dinosauriernas tid, och att vi bara
rengör det och använder det flera gånger. Det är därför
det är så viktigt att vi tar hand om det – det kommer ju
inget nytt vatten. Sara lovar att hon ska ta hand om
vattnet, och tänka på både Roger och Bettan.

Färglägg
Bettan!

– SARA! ropar plötsligt mamma.
Sara rycker till. Hon sitter i sin pyjamas på badkarskanten och har tandkräm över hela hakan. Var det
bara en dröm?
– Typiskt, säger hon för sig själv och sköljer bort
tandkrämen.
Men just innan hon går ut ur badrummet vänder
hon sig om. Var det inte någon som blinkade till
henne från handfatet?
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Följ med Roger, en smutsig vattendroppe i Mälaren,
på hans äventyr tillsammans med flickan Sara och
mikroorganismen Bettan. Tillsammans visar och
berättar de hur det går till i den blötare delen av
Västerås. Välkommen till Vattenresan!

