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Till
Kommunfullmäktige

Svar på Medborgarförslag - önskemål om bättre
"flöde" för avlämning av avfall på Holkesmossen
Hej!
Härligt att du engagerar dig i vår kommun!
De stora ytorna som finns vid Holkesmossen idag är inte så outnyttjade som man
kan tro, ytorna används till mellanlagring, omlastning och deponi och behövs för
att på ett korrekt sätt kunna hantera vissa typer av avfall som kommer in. Skulle
vi ta dessa ytor i anspråk för att göra om återvinningen skulle föra med sig en stor
ombyggnation där vi då också skulle behöva utöka området för att klara av de
krav som finns på verksamheten. Den möjligheten har vi dessvärre inte. Vi håller
dock med om att det har varit lite rörigt och vi har genomfört en del enklare
åtgärder för att skapa ett bättre flöde, plockat bort containrar och inom kort
kommer vi skylta om för att försöka göra det mer tydligt hur man ska köra.
Tyvärr blir det ibland lite kaotiskt när många vill besöka anläggningen samtidigt,
för att möta det och skapa bättre förutsättningar för ett jämnare flöde av besökare
pågår en översyn av öppettiderna på våra återvinningscentraler. Kanske har beslut
i frågan redan hunnit fattas när detta beslut ska antas.
Även om det är rörigt och trångt ibland har vi inte ansett att problemen är så stora
att det krävs ombyggnationer inom de närmaste åren. I höst har vi valt att
prioritera en ombyggnation av våra omlastningsytor för att skapa ett bättre flöde
inne på anläggningen och under de närmast kommande åren hoppas vi på att
kunna satsa lite extra på åtgärder inom Ekshärads återvinningscentral. Men vi
tycker dina idéer är goda och även om vi inte har några planer på att bygga om
återvinningen vid Holkesmossen de närmaste åren så sparar vi ditt förslag för
framtiden! Har du fler goda idéer eller frågor är du välkommen att kontakta vår
driftledare för Avfall Emil Florell.
Handlingar i ärendet
Eric Raulis medborgarfröslag 2018-11-03
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-11-13
MBL-protokoll 2018-11-08 med riskanalys
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget

Tomas Pettersson
Ordf. samhällsbyggnadsutskottet

Beslutet skickas till:
Eric.rauti@gmail.com
Driftledare Emil Florell emil.florell@hagfors.se

