
– Det är ett väldigt viktigt jobb som Niklas och hans 
kompisar gör på avloppsreningsverket, säger Johan, 
eftersom det rena vattnet sedan rinner ut i Mälaren.
– Du förstår, det vatten som finns på jorden är det enda 
vatten vi har, berättar Johan. Det är samma vatten som 
man hade på dinosauriernas tid. Allt vatten går runt i 
något som kallas för kretslopp. Västerås goda dricksvat-
ten tar man från Mälaren och gör rent i vattenverket, 
där jag och mina kompisar jobbar, säger Johan stolt.

– Klara, Klara! Långt borta hör hon hur mamma ropar. 
Nu är Klara tillbaka i badrummet igen. 

– Vill du komma och hjälpa mig att tvätta bilen?
– Ja, det gör jag gärna, men inte hemma på gatan och 
inga starka medel, för då blir det synd om Niklas. Du 
förstår, man måste tvätta bilen på särskilda biltvättar 
som renar vattnet innan det åker ut i till Mälaren. Det 
har Johan sagt till mig.
Klaras mamma tittar frågande på Klara.
– Vilka är Niklas och Johan?
– De är två kompisar till mig, skrattar Klara lite finurligt.

Vi får tacka Niklas och Johan som gör så att vi har rent 
vatten i Västerås. Men du måste också hjälpa dem! 
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bara får spola ner kiss, bajs och toalettpapper. Niklas 
förklarar för Klara att toalettpapper fastnar på ett galler 
och körs bort som avfall till soptippen.
– Avloppsvattnet kommer sedan till en bassäng där jag 
och mina kompisar bor. Vi äter upp kiss, schampo, tvål 
och tvättmedel från vattnet, så vattnet blir rent. Niklas 
säger att det finns människor som spolar ner starka 
rengöringsmedel och mediciner i avloppet.
– Jag blir jättesjuk av starka medel och klarar då inte av 
att göra rent allt smutsigt vatten. I värsta fall kan därför 
smutsigt vatten komma ut i Mälaren, så att våra fiskar 
och växter kanske dör. Klara tycker att det låter riktigt 
läskigt och lovar Niklas att hjälpa till så andra människor 
inte spolar ner färg, mediciner och andra farliga saker i 
avloppet.  Bajset som kommer till avloppsreningsverket 
samlas i en tank där Niklas kusiner bor. De äter upp baj-
set och när de är mätta så pruttar de. Pruttarna blir gas, 
som bussar och bilar kan köra på istället för bensin.

              lara bor i ett hyreshus i en stad som heter Väs-
terås. I huset bor flera familjer. En morgon när 
Klara ska gå och kissa bubblar det konstigt i

toaletten, så konstigt att Klara inte törs sätta sig där. 
Precis då ringer det på dörren! Det är vaktmästaren som 
jobbar i huset, han berättar att någon har spolat ner 
någonting i toaletten som inte ska vara där. Klara som 
vet att man bara får spola ner kiss, bajs och toalettpap-
per, undrar vad som kan ha hänt. Tänk om det är den 
gamla farbrorn på våningen över, som spolat ner sina 
guldfiskar? Hon har hört att en del människor spolar 
ner allt möjligt skräp i toaletten. Klara lyssnar när pappa 
pratar med vaktmästaren. Nej, det var tydligen någon 
som spolat ner en tvättlapp så det blev stopp i avloppet 
i hela huset.
– Undrar vart mitt kiss
och bajs tar vägen
när jag spolar,
tänker Klara högt för
sig själv. Rinner det rakt ut i Mälaren?
Klara ser en vattendroppe på handfatet.
Plötsligt börjar droppen att röra på sig och
när Klara tittar närmare, ser hon att det är
en liten figur.

– Innan avloppsvattnet rinner ut i sjön gör man rent det 
på avloppsreningsverket och det är inte bara kiss och 
bajs som tas bort där, berättar Johan. Häng med mig 
dit, så ska jag visa hur det går till.

Efter att ha åkt i långa rör, kommer Klara och Johan 
fram till avloppsreningsverket. Där får Klara träffa
Johans kompis Niklas.

– Ni människor slänger allt möjligt i toaletten, ni verkar 
tro att den är en papperskorg, säger Niklas till Klara.
– Nej, säger Klara, jag vet att man bara får spola ner tre 
saker: kiss, bajs och toalettpapper.
– Vad bra att du vet det! Då ska jag berätta varför man 

”Undrar vart mitt kiss och bajs 
tar vägen när jag spolar? Rinner 
det rakt ut i Mälaren?”

K

Här kan du rita hur du tror att Niklas kusiner ser ut!

TjENA!jag heter Niklas och är en mikroorganism! jag bor i en bassäng här på avlopps-reningsverket.

HEj!

Det är jag som är johan och 

jag är en vattendroppe!

PSST!
Överbliven medicin skalämnas till apoteket medanmiljöskadligt avfall ska till Återbruket.


