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Att ha tillräckligt många återvinningsstationer ökar viljan till källsortering hos allmänheten.
Det är väl känt. Under de senaste åren har tre återvinningsstationer försvunnit från
stadsdelen och en har tillförts, dock inte inom samma område som de tidigare. För att
människor ska vilja samla in sitt förpackningsavfall och lägga det i avfallsstationerna bör de
finnas nära de boende. Nu är det i många fall 1 km till närmaste station. Det gäller bl.a.
sedan stationen vid Sandhamns-gatans parkering vid Plockepinnparken och den som fanns
utmed Värtavägen utanför Tre Vapen togs bort. Varför de inte återkommit undrar många
eftersom P-platsen vid Sandhamnsgatan fortfarande skulle fungera och trottoaren vid
Värtavägen är mycket bred.
Risken är att förpackningarna hamnar i hushållssoporna och då ökar kommunens
avfallsuppgift. Följden kan bli att kommunen måste höja avfallstaxan och då betalar
innevånarna dubbelt för att bli av med förpackningarna eftersom de redan betalat för den
hanteringen när de köpte förpackningen. Dessutom hamnar, med förpackningar, väldigt
mycket plast i hushållssoporna, vilket gör det mycket svårare för Stockholm att nå
minskningsmålet för koldioxid dvs. klimatmålen.
Det är också viktigt att det finns tillräcklig och lättillgänglig information om var
återvinningsstationerna finns och vad man kan kasta där. Inte sällan ser man alldeles fel
saker som t.ex. gamla mattor, plastleksaker och skor i eller bredvid containrarna. Sådant ska
kastas på återvinningscentral och det är därför viktigt att även den informationen finns nära
återvinningsstationerna.
En annan sak som inte är svår att observera är att städningen kring avfallsstationerna är
undermålig. Stationerna behöver underhållas och städas ofta för att de ska vara ett positivt
inslag i stadsmiljön. Hur stationerna ser ut i stadsmiljön, är viktig. Det borde vara möjligt att
utforma dem mer estetiskt t.ex. rama in behållarna med lite snyggare träribbor eller enklare
plank, inklusive ett lock som kan lyftas upp för att byta eller tömma behållarna. Det skulle ge
ett bättre intryck av stationen och kanske ytterligare påverka folk att sortera.
Eftersom inte stadsdelen har ansvaret för avfallsstationerna kan påverkan på förpackningsindustrin inte ske direkt från förvaltningen men vi önskar att förvaltningen kontinuerligt för
dialog i lämpliga forum med ansvariga centrala förvaltningar för att få förbättringar i
servicen. Det gäller såväl antalet stationer som renhållningen kring dem.

