Motion
(180306)
Motion gällande återvinning för Ekerö
Under snart 2 år har Ekerös medborgare haft möjlighet att återvinna sitt matavfall med hjälp
av den Gröna påsen. På så sett har matavfallet blivit till biogas och biogödsel. Det har varit
en låg anslutningsgrad och därför går man nu ut och delar ut startpaket direkt till hushållen
för att fler ska börja sortera sitt matavfall.
Ekerös medborgare är sedan tidigare flitiga sopsorterare av plast, glas, papper, metall och
dylikt vid kommunens återvinningsstationer. Ett stort problem kring dessa
återvinningssationer är att kärlen fylls på fortare än de hinner tömmas. Detta leder till
överfulla kärl och skräpiga återvinningstationer, som även är väldigt dåligt upplysta och
bidrar till en otrygg miljö i Ekerö. Även om viljan är stor för att återvinna i Ekerö så består ca
70% av avfallet i våra soptunnor av förpackningar. För att fler ska återvinna mer, måste det
vara enkel, tryggt och nära.
Socialdemokraterna anser att det är hög tid att ta nästa steg i sopsorteringen och erbjuda
Ekerös medborgare ett både smidigare och enklare sätt att sortera sitt totala hushållsavfall
på. Detta kan ske i form av att man i den typ av gröna kärl som redan används placerar en
insats med fyra fack. Varje hushåll får två tunnor med totalt åtta fack där hushållets avfall
delas upp. Sedan töms dessa direkt i sopbilen som är utrustad med motsvarande
sorteringsfack. På så sätt blir det slut på överfulla kärl både hemma i det egna hushållet och
på återvinningsstationerna, slut på transporter till och från stationerna och marken som idag
tas i anspråk av dessa stora kärl kan användas på bättre sätt.
Vi behöver alla ta ansvar för det avfall vi lämnar efter oss, så låt oss göra det så enkelt som
möjligt att göra det.
Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
Att

Ekerö kommun i nästa avfallsupphandling ställer krav på att återvinning ska
kunna göras direkt i enskilda sopkärl.

Att

Ekerö i samråd med utföraren hittar en likartad lösning även för den som bor i
flerfamiljshus

Socialdemokraterna genom
Hanna Svensson

Elisabeth Palm

