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Detta var vad vår klass sysslade med på rasterna under 7:an. Men 
sedan så kom systembolaget på några kompisar och då slutade dom 
flesta konstigt nog :) 
Om du gör detta så tjänar du inte så mycket pengar, men det är lätt 
att göra, du tjänar 50:- på några minuter. 
 
Först kan du ju gå till en affär eller sånt där ställe där man bara pantar 
flaskor/burkar (brukar finnas vid systembolaget och stormarknader). 
Jaja, ni ska helst vara två om att göra detta, en som står vakt och kol-
lar om nån kommer, medan en plockar flaskor.  
Här är hur du gör det: Bredvid pantgrejjen ska det (dock inte alltid) fi n-
nas ett lock in mot väggen där man slänger papper, korkar & sådant. 
Öppna locket och kolla om dom har nått skydd mellan 
”papperskorgen” och stället dör flaskorna hanar när dom har gått ige-
nom pantmaskinen. Om dom har det så kan du gå och kolla på ett 
annat ställe. Om det nu inte finns nått skydd så stick in handen (var 
beredd att dra ut den om nån tar tag i handen innefrån :)) och ta en 
flaska där innefrån. Nu kan du sätta in den i pantaparaten och få dina 
5 kr (vinflaskor och sånt tror jag). Sen kan du sticka in handen igen 
och drar ut en ny, och en ny och en ny och ... 
 
En sak till. Ta ca 5 stycken i början, ha dom hela tiden tills du ska gå. 
Om nån kommer då så är det bara att säga att du råkade tappa ditt 
kvitto eller nått. Annars är det ju bara att springa :) 
 
Hmm, jo, det va väl allt... 
 
Redigerarens anteckning: 
I mindre matbutiker kan det finnas en slags enkel pantautomat som 
är lite mindre än en colakyl. Den sortens automater läser av streckko-
den på vanliga PETflaskor och dumpar dom sedan i en säck under. 
Har du tur så kan du plocka ur flaskor ur säcken och panta dom igen. 
Ha gärna några med dig till affären så dom inte blir misstänksamma. 
Automaten stryker dock tuch över streckkoden så det går bara att ta 
samma flaska 2-3 gånger, sedan är streckkoden oläslig. Ha det så 
skoj. 
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