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Referens: Alexander Szögi
Hallunda-Norsborg Dialogforum – Renhållning och sophantering
Dag och tid

Onsdag 3 oktober kl. 18.30 – 20.30

Plats

BoCenter, Norsborg

Närvarande

Ledamöter i dialogforum
Maria Gawell Skog (s)
Emmanuel Ksiazkiewicz (s)
Ranjith Sivanesan (s)
Daulat Ramtri (m)
Laura Purdy (v)
Aslan Izgi (kd)

Ej närvarande

Medborgare
Fyra män
Övriga
Alexander Szögi, kommunikatör
Botkyrka kommun
Maria Bäckström, informationschef, SRV
Dan Hellström, landskapsförvaltare, Botkyrka kommun
Juhani Myllynen, gatuingengör
Botkyrka kommun

Isak Betsimon (mp)
Willy Viitala (m)
Vakant (tup)
Martin Hall (fp)
Kent Dahlström (bp)

Dialogforumet handlade om sophantering och renhållning i Hallunda och
Norsborg. Syftet var att samla in idéer och synpunkter från de boende i
området om hur detta kan utvecklas, samt hur medborgare kan engagera sig
för att förbättra sophanteringen.
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Maria Gawell Skog (s) inleder med att presentera dialogforum HallundaNorsborg, samt medverkande från Samhällsbyggnadsförvaltningen och SRV.
Juhani Myllynen från Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar sig och
berättar kort om renhållningen av gator och torg.
Maria Bäckbom, informationschef för SRV, berättar om deras proaktiva arbete med informationsinsatser riktade mot barn och skolungdomar
Efter inledningen följer ett samtal i gruppen med frågor och mindre
diskussioner om renhållning, sophantering, skadegörelse med mera.
I diskussionen beskrivs renhållningen i området som undermålig samtidigt
som nedskräpningen också sägs bero på de boendes attityder – att det slängs
mycket skräp på marken och skadegörelse sker. Detta, menar flera, beror i
grunden på en för låg frekvens av renhållning. I en stökig och sliten miljö
tenderar människors känsla för att ta ansvar för området att minska.
Hög frekvens av renhållning och bra gatubelysning är viktigt för att på sikt
ändra människors attityder till sin fysiska närmiljö. Om sopor sorteras ordentligt så att dem inte hamnar på fel plats leder detta i längden till bättre sopsortering.
Utöver detta diskuterades olika informationsinsatser – kampanjer och tydliga
informationsanslag i området om sopsortering.
När gruppen diskuterade skadegörelse och vandalisering föreslår en person
att kommunen skulle kunna prova att ha nolltollerans mot klotter under en
begränsad period för att sedan kunna utvärdera. Kommunens rutiner ifrågasätts – ”Om en ruta slås sönder kommer kommunen dit och sätter upp en ny
likadan ruta och så slås den sönder, byt till hårdare glas så kostar det mindre
pengar på sikt”.
Avslutning
Maria Gawell Skog (s) tackar alla för mötet. Minnesanteckningarna skickas
till Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och
Tekniska nämnden. Minnesanteckningarna läggs ut på www.botkyrka.se.
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