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Försämrad service vid återvinningsgården på Svartsö
Vi har haft en återvinningsgård på Svartsö sedan 1995. Utveckling och etablering av återvinningsgården
förgicks av ett omfattande arbete bland de boende gemensamt med politiker och tjänstemän i Värmdö. En
särskild förening, SAVEKO, bildades och tillsammans utarbetades en plan och för en mer miljöanpassad
hantering av hushållssopor, återvinningsmaterial och miljöfarligt avfall. Det arbetet pågick i flera år och
resulterade i att bland annat återvinningsgården tillkom. Avfallshanteringen och insamlingen har sedan
dess fungerat bra och de mål vi satte upp har uppnåtts. Vi har en mer hygienisk hantering av
hushållssopor, möjlighet att sortera olika fraktioner av återvinningsmaterial och lämna miljöfarligt avfall
och elavfall. Vi kan också sortera glas vid Alsviks brygga. Vi har en avfallshantering på i stort sätt samma
nivå som övriga boende i Värmdö kommun och som är uppskattad av såväl fastboende som
deltidsboende.
Nu har vi, utan någon föregående information eller diskussion, fått ett meddelande från en tjänsteman i
kommunen som säger att vi inte längre kommer att kunna sortera miljöfarligt avfall eller elavfall. Från
Svartsörådets sida tycker vi att detta är ett mycket märkligt sätt att hantera och kommunicera denna fråga.
Vi är måna om att behålla en avfallshantering även på Svartsö som motsvarar dagens syn på hållbarhet
och miljö. Vi vill inte återgå till den gamla ordningen där osorterat avfall ansamlades på fastigheter och
allmänna bryggor i avvaktan på upphämtning enligt en gles tidtabell. Eftersom vi inte vet vilka skäl
tjänstemannens meddelande bygger på begär vi en dialog med ansvariga på kommunen kring
återvinningsgårdens aktuella service och framtida utveckling. Vi anser att hantering av miljöfarligt avfall
av fastighetsägarna själva på offentliga bryggor inte är förenligt med en modern syn på miljöfrågor,
särskilt i känslig havsmiljö. Om skälet är att den nuvarande hanteringen inte uppfyller miljömässiga
lagkrav deltar vi gärna en dialog om hur återvinningsgården kan förbättras och moderniseras för att klara
aktuella myndighetskrav. Under alla förhållanden är en ordnad hantering av miljöfarligt avfall på en
övervakad återvinningsgård mitt på ön miljömässigt överlägset en hantering på allmänna bryggor i
anslutning till vattenmiljön.
Vi vill i sammanhanget påpeka att Svartsö är en av Värmdös 5 kärnöar som i den aktuella översiktsplanen
pekas ut för fortsatt förtätning och utveckling av service.
I översiktsplanens mål för avfallshanteringen anges ”att en utbyggnad av återvinningscentralerna är en
prioriterad fråga för att underlätta en uthållig avfallshantering för medborgarna”. Vi har svårt för att förstå
att beslutet att minska servicen på återvinningsgården ligger i linje med kommunen uttalade politiska
ambitioner på området.
Vi emotser ett svar med en närmare redovisning av bakgrunden till kommunens beslut och en inbjudan
till dialog med ansvariga i frågan.
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