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Medborgarförslag - Placera ut fler papperskorgar och ha oftare sophämtning för minskad nedskräpning (sbf/2014:638)
Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutet översänds till centrumägarna i Alby, Fittja och Hallunda.
Sammanfattning

Med anledning av medborgarförslaget har samhällsbyggnadsförvaltningen
tillfrågat förslagsställaren om det är något speciellt ställe som hon upplever
de brister som beskrivs i förslaget. Förslagsställaren tänker i första hand på
centrumanläggningarna i Alby, Fittja och Hallunda, samt Albyvägen 9-21.
På den sistnämnda platsen byggs för närvarande en ny gångväg, vilket gör
att förvaltningen kommer att se över tömning av papperskorgar och övrig
städning på denna plats.
När det gäller centrumanläggningarna så ägs Alby centrum av Botkyrkabyggen, medan Fittja centrum ägs av Fittja centrumfastigheter och Hallunda
centrum av k/s Stockholm III – Hallunda.
Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag av Elma Kandic om att placera ut fler papperskorgar och ha oftare soptömning för minskad nedskräpning. Förslaget inkom till Botkyrka
kommun 2014-11-05 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-12-12.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-06-18, utgör
underlag för beslutet.

BOTKYRKA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
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Medborgarförslag - Placera ut fler papperskorgar och ha oftare soptömning för minskad nedskräpning
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutet översänds till centrumägarna i Alby, Fittja och Hallunda.
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över ett medborgarförslag av Elma Kandic om att placera ut fler papperskorgar och ha oftare soptömning för minskad nedskräpning. Förslaget inkom till Botkyrka
kommun 2014-11-05 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-12-12.
Yttrande
Med anledning av medborgarförslaget har samhällsbyggnadsförvaltningen
tillfrågat förslagsställaren om det är något speciellt ställe som hon upplever
de brister som beskrivs i förslaget. Vi har då fått till svar att förslagsställaren
i första hand tänker på är centrumanläggningarna i Alby, Fittja och Hallunda, samt Albyvägen 9-21.
På den sistnämnda platsen byggs för närvarande en ny gångväg, vilket gör
att förvaltningen kommer att se över tömning av papperskorgar och övrig
städning på denna plats.
När det gäller centrumanläggningarna så ägs Alby centrum av Botkyrkabyggen, medan Fittja centrum ägs av Fittja centrumfastigheter och Hallunda
centrum av k/s Stockholm III – Hallunda. De två sistnämnda är båda privata
fastighetsägare. Således ägs ingen av centrumanläggningarna av Botkyrka
kommun, vilket gör att vi kommer översända medborgarförslaget för kännedom till dessa.
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Samhällsbyggnadschef
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Gata/Parkchef
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Rubrik

Placera ut fler papperskorgar och ha oftare soptömning för minskad
nedskräpning - publicering

Förnamn

Elma

Efternamn

Kandic

Namn
Gatuadress
Postadress
Postnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Förslag

Hej kommunen! Jag bor inom Botkyrka kommun och jag har märkt att när man
vill slänga skräp så måste man gå ett bra tag innan man kommit till närmsta
soptunna.

Motivering

Det kan leda till att människor inte orkar hålla i sitt skräp och till slut kastar det
på marken. Om det fortsätter så och man kastar mycket skräp, kommer
Botkyrkas miljö påverkas och det kommer inte heller vara välkomnande eller
snyggt. Åt andrasidan är det försåtligt att man till slut kastar sitt skräp på
marken även om man tänker på miljön, speciellt på vintern, då det kan bli kallt
att hålla i skräpet. Så mitt förslag är att kommunen ska placera ut fler
papperskorgar så att det ska inte ska vara så nerskräpat. Dessutom fylls de få
soptunnorna som faktiskt finns som också gör att det hamnar utanför på
marken. Och därför ska man tömma de. Tack i förhand!

