REFERENS I GRÖNA LUND

Gröna Lunds nya attraktioner gör livet
glatt för både besökare och anställda
Till Gröna Lund går alla för att ha riktigt roligt.
Det gäller nu även de i personalen som tack vare nya
system för avfallshantering slipper tidsödande, tungt
och slabbigt arbete.
Gröna Lund besöks under säsongen av mer än 1,4
miljoner nöjeslystna. Mellan svängarna i årets nyhet
Eclipse, Radiobilarna och Lustiga Huset behövs det
stärkande näring. Och där man äter – där samlas det
även avfall. Förra året utrustades därför det välkända
vattenhålet Tyrol, med 1200 gäster om dagen, med Lipidus.
Erfarenheterna är så goda att till denna säsong är det
ytterligare tre restauranger som kommer att utrustas
ned samma system: Grillrestaurangen Kryddhyllan
med 1 100 ätande varje dag, Krejsys med 1 000 gäster
samt hamburgerrestaurangen Ham3.
– Det nya är sättet att hantera avfallet är verkligen bra.
Tidigare krävdes 2-3 man som ägnade mycket tid och
kraft åt avfallshanteringen. De hämtade avfall varje
morgon från varje restaurang i kärl som kunde väga
upp till 100 kilo per styck. Bland annat skulle avfallet
från Kryddhyllan flyttas via hiss ned till marken. Sedan
kördes det med elbil till förvaringsutrymme i Allmänna
Gränd, där avfallet enligt plan skulle hämtas kl 9
varje morgon, säger Göran Ahlstrand, projektör inom
Bygg&Fastighet på Gröna Lund.
Eftersom tiden oftast inte hölls blev det ett tidsödande
jobb för Gröna Lunds anställda att passa när tömningen
skedde. Först därefter kunde ju kärlen fraktas tillbaka,
rengöras och användas igen. Inte jättetrevligt eftersom
försenad tömning innebar att transporten kunde ske
efter att Gröna Lund öppnat och besökarna strömmat
in.
Men när Gröna Lund öppnas i slutet av april i år är
läget helt annorlunda. Allt matavfall i de fyra restaurangerna kommer då att malas och avfallet samlas i
uppsamlingskärl på 3000 liter vardera. Fettet fastnar i
fettavskiljare och den godkända vätskan som blir kvar
är en ren restprodukt som försvinner via avloppet.
Rensa har skötselavtal och kommer, förutom att serva
anläggningarna, att tömma både fettavskiljarna och
matavfallstankarna en gång per månad. Detta görs i
god tid på morgonen – långt före att gästerna kommer
till Gröna Lund.

– Alla tycker att det här är en jättebra lösning.
Dessutom går det här att utveckla och effektivisera
hur långt som helst. Tack vare Lipidus utvecklar vi nu
speciella kärl och arbetsytor för varje bordsansvarig.
Dessa kärl gör det ännu enklare och snabbare att få
ned avfallet i kvarnarna. Det underlättar arbetet för vår
personal, och gästerna får ännu bättre service. Alla blir
vinnare, säger Göran Ahlstrand.
Gröna Lund kommer även att spara pengar på Lipidussatsningen.
– Personalen kan göra vettigare saker än att köra runt
med avfall och vi får lägre kostnader för sophantering.
Det ger besökarna mer tid för att ha kul. De som törs
kan till exempel njuta av årets nyhet Eclipse. Världens
högsta slänggunga där de åkande på 90 meters höjd
snurrar runt i 70 km/timme. Efter det är det dags att
fira på någon av krogarna.
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