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I

I

att kommunen ska arbeta för att minska
genom att underlätta för återanvändning och ha god tillgänglighet
återvinningstjänster. Kommunens avfallsplan beskriver vad som ska göras för att minska
I

Österåkers miljömål 2016-2019 uttrycks det

avfallsmängderna

till

avfallsmängden, öka återvinningen och minska avfallets

dokumentet är hög utsträckning
liksom våra resor, minst

Ur miljömålen:
våra beslut

"Alla vi

lika stor

som

bor och är

vardagen bidra

i

butiken, hur

vi

betydelse

att

till

som

Med
med

hänvisning

skall

erbjudas

till

för

verksamma kommunen har ett ansvar
i

nå miljömålen. Hur

andra

vi väljer att

om

emot

stora

genom

mat

väljeri

vi

stor betydelse för miljöpåverkan. Bli

dina miljöbeslut!"

som är upprättade föreslås att samtliga varor och produkter
som efterfrågas på marknaden vilka lämnas in för återvinning

som andrahandsvaror, "second hand" på

med goda

resa, vilken

för att

miljömålen

bibehållen funktion och

delar

Klimatfrågan enligt

våra lokala utsläpp.

använder energi och andra resurser har

en föregångare och berätta

farlighet.

konsumtion och import av varor och mat,

global. Därför har

i

lämpligt ställe

i

Åkersbergas centrala

kommunikationsmöjligheter. Brännbackens återvinningscentral tar dagligen

mängder

artiklar som destrueras. Det finns idag ett samarbete
PMU, vilka har begränsad kapacitet att emotta och hantera
mer än mindre mängder av det gods som lämnas in. PMU bedriver sin
återvinningsverksamhet kopplat med social verksamhet för arbetsträning lokaler under
rivningskontrakt med undermålig ventilation, tak och värme, positionerade ett
industriområde utanför centrum med parkeringsförbud på gatorna kring lokalen samtidigt
som parkeringsplatserna är begränsade och inte uppfyller efterfrågan.

med

fullt

fungerande

Pingstkyrkoorganisationen

i

i

Trots dessa omständigheter

fyller

PMU

med varor och personer vid varje tillfälle
ifrån kommunens område, vilket gör att

sina lokaler

de har öppet. Varorna som säljs är helt och hållet
denna konsumtion är den viktigaste ur ett transport- och produktionshâllbarhetsperspektiv.

Kommunen

har idag anställda och verksamhet på själva återvinningscentralen,

föreslås här att även att

egna

lokaler

verksamhet,

kommunen

och personal
vilket

i

vidgar detta

tätorten.

kan möjliggöra

PMU

till

i

för

att driva

denna typ av

samarbete med dem.

Bygg och anläggningsarbeten ökar och därmed ökar avfallsmängderna. Det
minska avfallsmängderna
per invånare, minskar

från byggsektorn. Lokala miljömål att utsläppen

med 50%

till

år

nu

ändamålet anpassade

har kompetensen av

ett lokalt

men

2030 jämfört med 2009.

av

är viktigt att
koldioxid, kg

2

För

nå dessa mål föreslås härmed:

att

-

(2)

Att

kommunen ansvarar

att

avfallsmängderna

återanvända och återcirkulera

ett

så

i

kommunen minskar genom
som möjligt

stort antal varor

att

till

kommuninvånarna samt för kommunens egna behov av material och

inventarier

i

sina verksamheter.

-

Att den

kommunala verksamheten

återvinningscentral vidgas

till

av inlämnade varor och gods
-

kring återvinning

att omfatta lokaler

för att

i

på Brännbackens

Åkersberga

tätort

med

försäljning

delñnansiera verksamheten.

Att det uppförs skyddande tak- och väggkonstruktion över hårdgjord yta på

Brännbackens återvinningscentral med förvaringsmöjligheter av inlämnat
byggmaterial som skall vara fritt att avhämta för kommuninvånare.

Genom

att

anta dessa förslag kan

berätta för andra

kommuner om

kommunen

bli

den föregångare den strävar

efter

och kan

sina beslut.

Referens: Österåkers miljömål 2016-2019
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