
Skeppsvi ks Anläggningssa mfällighet

SOPBERGET ANNANDAG PÅSK

i samtliga sju behållare på Skeppsviksvägen fyllda "upp över öronen" fick en och annan av oss att först tappa hakan

och sedan börja fundera på hur våra boende i Skeppsvik tänker. Vid närmare titt uppdagades att de flesta av

soppåsarna innehöll allt från tidningar, plastförpackningar, aluminiumburkar o.s.v. samt även en Iiten mängd

hushållssopor. De två små behållarna, där hushållssopor ska lämnas, var däremot endast halvfyllda.

Med största sannolikhet är det vuxna människor som både packat påsarna och slängt dom i behållarna. Hur har

informationen gått fram där när det gäller sopsortering? På våra förskolor och skolor brukar barnen få lära sig hur

man sopsorterar och det kan knappast ha undgått vuxna att sopsortering gäller för samtliga i denna vår värld av ett
allt större sopberg.

Det kan knappast heller inte undgått boende i Skeppsvik att det finns en återvinningsstation mellan Nävekvarn och

Skeppsvik med behållare för glas-, plast-, pappers- och metallförpackningar samt en liten låda för batterier och

stationen är öppen dygnet runt.

Alla har vi ett ansvar att ta hand om våra egna sopor. Alla har vi ett ansvar att rätt sopa hamnar på rätt plats. Alla

har vi ett ansvar gentemot våra barn och barnbarn att minimera sopberget.

Om återvinningssopor lämnas på återvinningsstationen och hushållssopor i behållarna på Skeppsviksvägen och

Spantvägen hjälper vi alla till att uppfylla det självklara i texten i stycket ovan. Dessutom förmodar jag att det kanske

finns en möjlighet att minska på våran sophanteringskostnad i Skeppsvik eftersom de flesta sopor kommer att
hamna på återvinningsstationen.

Mitt förslag är att man tar upp detta som en punkt på dagordningen för årsmötet samt informerar om att gröna

påsar för matavfall finns att hämta gratis i Konsum, behållare med lock för den gröna påsen finns att hämta hos

kommunens Tekniska division på adress Tillverkarvägen 2 på Arnö i Nyköping.

Hur svårt kan det vara?
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