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Skolköket producerar 1000 portioner om dagen och då 
krävs en effektiv avfallshantering. En balpress från Orwak tar 
hand om tomemballaget och sparar tid, plats och pengar. 
HELENEBORGSKOLANS KÖK LAGAR MAT TILL 
KOMMUNENS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR. Det är 
en stor verksamhet och totalt producerar skolköket 
hela 1000 portioner per dag! Råvarorna levereras 
främst i wellpappkartonger och det alstras mycket 
tomemballage på en dag. 

Tidigare kastades wellpappen i två 660-literskärl 
och dessa blev snabbt överfulla. ”Det blev mycket 
manuell hantering och vi fick ofta flytta över 
kartonger i migrovagnar när kärlen var överfulla. Det 
var jobbigt och tog tid”, berättar Linda Nordblad, 
produktionsledare för Heleneborgskolans kök. 

Liten balpress är till stor hjälp 
I anslutning till köket finns ett förråd och då golvytan 
där inne är liten, var det väldigt svårt att få plats med 
kärlen och vagnarna. För en tid sedan valde därför 
Heleneborgskolan att satsa på en balpress av modell 
COMPACT 3115 från Orwak. 

Maskinen har ett kompakt format och tar mindre än 1 
m2 golvyta i anspråk.  Samtidigt har den hög kapacitet 
och komprimerar effektivt alla kartonger till fasta 
balar. Typen av mat på dagens meny styr mängden 
kartonger, men det blir minst en bal om dagen, ibland 
två eller tre. 

“Det är mycket smidigare och 
bättre med plats i förrådet nu!”   
Linda Nordblad, produktionsledare för 
Heleneborgskolans kök.

”Balpressen är pålitlig och 
fungerar bra. Den är lätt 
att använda för alla”.     

Avfallskostnad har vänts till intäkt
Linda berättar entusiastiskt hur bra det 
fungerar med den nya lösningen och den 
har många fördelar. Det är tidsbesparande, 
mer ordning och reda och mycket mer 
plats i förrådet, där kärl för olika avfallsslag 
ska få plats. Dessutom får skolan betalt för 
wellpappbalarna och har därmed vänt en 
avfallskostnad till en intäkt! Balarna tar inte 
mycket plats och hämtas varje vecka enligt ett 
bestämt schema. 

Totalt arbetar sju personer i köket och alla 
använder maskinen. Det är väldigt enkelt. 
Skolan och hela personalen i köket är mycket 
nöjda med investeringen i balpressen, berättar 
Linda Nordblad.


