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Inledning

Gästrike Återvinnare (GÅ) är en gemensam organisation för fem
kommuner i Gästrikland med ansvar för att ta hand om hushållsavfallet. Man tar även hand om avfall från företag.

Järbo ÅVC

Peter Tham deklarerade tydligt att det inte finns några planer på nedläggning av återvinningscentralen i Järbo.

Dagordning

Vi bestämde att gå igenom de 17 punkterna i vår skrivelse i tur och
ordning.

1. Öppettider

Vårt förslag om utökade öppettider beaktas. Behovet är helgöppet
lördagar eller söndagar under sommartid så att fler har möjlighet att
komma dit. Förskjutet öppethållande på torsdagar till 1 timme senare
är också tänkbart.

2. Avgifter för företag

Företag betalar en individuellt överenskommen avgift för att lämna
avfall, som beror på vilka mängder och vilka avfallsslag företaget
lämnar. Lägsta avgift enligt nuvarande taxa är 4 000 kr/år. GÅ tar
med sig frågan om det skulle gå att ha lägre avgift för små företag
som det finns gott om i Järbo. Det finns många praktiska problem
med gränsdragning m.m. när det gäller taxenivåer.
När det gäller farligt avfall från företag finns en lagstiftning som
tvingar till en noggrann registrering av allt som lämnas. Därför tar GÅ
inte emot farligt avfall från företag på återvinningscentralen. GÅ
kommer framöver att kunna hämta farligt avfall hos företag mot en
avgift.
Det är viktigt att företagen bekostar sitt avfall, så att denna kostnad
inte belastar de avfallsavgifter som hushållen betalar. Sophämtning
och återvinningscentraler bekostas av de avgifter som hushåll och
företag betalar, det går inga skattemedel till verksamheten.

3. Tillgänglighet till
containrar

De trappor som finns är besvärliga för många och det vore betydligt
enklare om man kunde köra upp på en ramp. Det är naturligtvis en
kostnadsfråga men personalen kan oftast hjälpa till om man själv inte
kan lyfta i tunga saker.
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4. Trädgårdsavfall

Detta är helt klart ett stort problem för många. Att lyfta i en container
är besvärligt och avfallet är skrymmande. Flera förslag diskuterades
och GÅ tittade även på plats.
GÅ visade en god vilja att hitta en bra lösning vid ÅVC eller annan
plats. GÅ kommer att undersöka vilka möjligheter som finns när det
gäller att få tillstånd för en sådan mottagning samt vilka kostnader
det skulle innebära. GÅ återkommer till miljögruppen i frågan.
För mindre behov har GÅ provat med uthyrning av kärl som man har
hemma och som töms under sommaren för en bestämd avgift. Detta
kan vara en lösning för en del.

5. Insamlingsturer

Frågan utreds. Det går att ordna hämtning av grovsopor mot en avgift idag men allmänt genomförande av speciella turer är inte aktuellt
under 2012.
Den rullande miljöstationen kommer av någon anledning inte till
Järbo, men GÅ arbetar för att ordna med insamlingsställen för batterier, lampor o.d. inom kort.

6. Tömningsschema

GÅ informerade om att det går att få sophämtning sommar, vinter
eller helår för att passa till sitt fritidsboende.

7, 8, 9 Aktivering,
informaton

GÅ har en avfallspedagog som arbetar i skolor m.m., men det
kanske går att göra mera?

10. Illegala soptippar

Detta är inte en GÅ-fråga.

11. Kompostering

GÅ har haft kompostkurser. Nya lokala aktiviteter kan vara information t.ex. i samband med Hembygdsföreningens program.

12. Motorvärmaruttag

Detta är inte en GÅ-fråga.

13. Insamlingskärl
för hemmet

Eftersom GÅ är en kommunal organisation kan man inte sälja i konkurrens med privata företag och det är lite känsligt med att ”göra
reklam” för vissa produkter. GÅ kommer att undersöka vad som går
att göra.

14. Ekonomiska
incitament

Den enskilde abonnenten kan minska sina avgifter till GÅ genom att
ha ett mindre kärl och ha glesare hämtning. Enklast är att ta direkt
kontakt med GÅ på telefon 020 - 63 00 63 eller kolla alternativen på
webben, www.gastrikeatervinnare.se.
Det finns även möjligheter att kompostera hemma och därmed slippa
det bruna kärlet.

15. Städning

Detta är inte en GÅ-fråga.

16. Obemannad
inlämning av förpackningar

All insamling av tidningar och förpackningar sköts av Förpackningsoch tidningsinsamlingen AB, FTI. De ska alltså tömma på den obemannade stationen på Paviljongvägen (bakom Svets & Press) liksom
containrar inne på ÅVC. Många har noterat att dessa kärl ofta är fulla
och överfulla. Det beror på för små kärl och gles tömning.
Om man ser problem här så kan man ringa direkt till FTIAB, tel 020088 03 11, maila till sandviken@ftiab.se eller lämna synpunkter på
www.ftiab.se. Ju fler rapporter som kommer in till FTI, desto bättre
bild får de av de problem som finns.

Minnesanteckningar111130.docx / 2011-12-01, sid 2 (3)

17. Återbruk

GÅ har haft vissa kontakter med ideella organisationer för att kunna
ordna mottagning av användbara saker som t.ex. möbler och kläder.
Där finns förhoppningar om att få till en praktisk lösning även i Järbo.
Tillsvidare hänvisar man till secondhand o.d. i Sandviken och Gävle.

Övrigt

Gästrike Återvinnare har nyligen fått ett nytt miljötillstånd för återvinningscentralen som ligger på ett vattenskyddsområde. Det innebär
att verksamheten får bedrivas som den gör idag så länge det inte
uppkommer några nya problem till exempel vad gäller risken för vattentäkten eller buller mot omkringliggande bostäder.
På frågan om hundbajstunnor hänvisade GÅ till Sandvikens Kommun som ansvarar för utplacering och tömning. Läget är klart otillfredsställande f.n.
GÅ har möjlighet att informera med anslag – förutom på ÅVC – även
på våra gemensamma anslagstavlor vid ICA och biblioteket, liksom
på Järboportalen på Facebook och www.jarbo.biz.

Avslutning

Mötet avslutades i en positiv anda. Vi ser med förväntan fram mot
kommande förbättringar.
Tack till Folkets Hus för goda mackor!

Järbo 2011-12-01
Vid tangentbordet
Olle Thåström
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