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Lokal Utvecklingsplan för Järbo 

Område: Miljö 

Följande frågor är nämnda i utvecklingsplanen: 

 Utveckla Järbo till en förebild för miljöarbetet inom kommunen. 
 Ökade öppettider vid Återvinningscentralen vissa lördagar. 

Därutöver har några frågor tagits upp inom denna arbetsgrupp: 

 Flexiblare tömningsregler / -planer för sopkärl. 
 Policy för småföretag och organisationer vad gäller avgifter vid Återvinningscentralen. 
 Lättare och bekvämare för äldre personer att använda Återvinningscentralen. 
 Möjlighet att lämna trädgårdsavfall. 

Analys 

Den första punkten är ett mer övergripande mål som kräver konkreta och mätbara delmål att 
uppfylla. Utvecklingsplanens resultat bör vara sådana som järboborna tydligt kan märka i sitt 
dagliga liv. 

Förslag 

Gruppen föreslår följande åtgärder (uppräknade utan inbördes prioritering): 

1. Återvinningscentralen hålls öppen ca. 4 timmar varannan lördag 
2. Översyn av avgiftssystem för småföretag och organisationer 
3. Ramper e.d. till containrar för bättre tillgänglighet 
4. För liten kapacitet för trädgårdsavfall vid återvinningen i Järbo 
5. Insamlingsturer med bil även för annat än miljöfarligt avfall och även till Järbo 
6. Flexibelt tömningsschema för abonnenter, inte bara helår respektive sommar 
7. Insamlingskampanjer för t.ex. bilbatterier, däck, gamla cyklar 
8. Aktivering av skolungdom för insamling 
9. Tävlingsmoment: ”Årets miljökämpe” 
10. Aktiv uppsökning (och eliminering) av illegala soptippar 
11. Kompostkurser 
12. Motorvärmaruttag i närheten av alla bostäder 
13. Försäljning av insamlingskärl lämpliga att använda i hemmet 
14. Modeller för incitament och belöning av miljöarbete 
15. Städa upp offentliga platser både vad gäller ”skräp” och ris och buskar 
16. Förbättra den obemannade självbetjäningsstationen som ofta är full och skräpig 
17. Möjlighet att lämna användbara saker som kan fortsätta att användas – allt behöver 

inte slängas bort! En separat anslagstavla där man kan tala om vad man har att ge 
bort. 

Bakgrund och motiv 

De allra flesta vill säkert ha en prydlig närmiljö. Alla säger sig värna om miljön och de mål för 
globalt klimat som höga organisationer ställt upp. Men när det kommer till det praktiska ge-
nomförandet finns det ofta ganska enkla skäl som hindrar: tid, möjlighet, pengar och kun-
skap. 
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Tid 

Jag har avfall som jag vet borde sorteras och lämnas till återvinning, men centralen har inte 
öppet när det passar mig. Det är långt till centralen och det tar en massa tid att åka dit. Äsch, 
det är enklare att slänga i soptunnan (ingen ser ju det). 

Möjlighet 

Vi som inte har bil och släpvagn kan inte transportera stora saker som möbler och även om 
vi har bil så orkar vi inte lyfta tunga saker och när vi kommer till återvinningen så ska grejer-
na kånkas och lyftas en gång till. Det skulle vara lättare om man körde upp på en ramp i nivå 
med containrarnas översida. 

Pengar 

För vissa krävs att man betalar avgifter för att få lämna material på återvinningscentralen. 
Det är inte alltid man tycker det är rimligt när man har små mängder. 

Kunskap 

Alla vet inte vad som får slängas i hushållssoporna. Alla kan inte se skillnad på olika typer av 
förpackningar och material. Naturligtvis vore det enklast om varenda sak vi köpte var märkt 
med vart den ska ta vägen när den är förbrukad eller trasig. 

Miljöbrott 

Värre än detta är när människor medvetet dumpar sitt avfall i skogen, på allmänna platser 
eller till och med på egna tomten. Så vill vi naturligtvis inte ha det men det pågår hela tiden 
utan att någon tycks göra något åt det. 




