Förslag 5: Utveckla sopstationen på Lilla och Stora Sand eller införa en
återvinningsstation i närområdet
Undersöka möjligheten och kostnad för en återvinningsstation i området, som kan användas av
turister och fast boende året runt. Är det möjligt på föreningens mark och kan bekostas av
föreningens medlemmar? Eller finns det kommunal mark i närområdet där en återvinningsstation
skulle kunna etableras?
Återvinningsstationen i Långvik och Brunn ligger alldeles för långt bort för både gäster och boende.
Det finns ett stort behov av att sortera skräpet på ett miljövänligare sätt istället för som nu trycka ner
allt i samma behållare. En beteendeförändring sker lättare om det ges möjligheter till den. Dessa
motioner är ett led i föreningens motto: Att med hänsyn till områdets särskilda natur, arbeta för en
långsiktig förutsättning för skogens och djurlivets framtid samt god tillgänglighet för rekreation och
friluftsliv.
Jag förstår att strandsituationen är en komplex fråga och hoppas därför att dessa konstruktiva
motioner kan vara steg på vägen mot en större lösning.
Vänliga hälsningar
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Styrelsens svar
Ansvaret för återvinningsstationer där papper, glas, mm lämnas ligger inte på kommunen utan på
materialbolagen och organiseras genom FTI, en gemensam organisation för dessa. Det utgår från
producentansvaret som infördes av regeringen 1994 och som i korthet innebär att den som
producerar en vara är skyldig att ta hand om den även efter slutanvändandet. Finansiering sker
genom en förpackningsavgift som producenterna betalar. Ett tillstånd från markägaren, en sk
markupplåtelse erfordras. Återvinningsstationerna kräver ett bygglov, varför FTI måste ansöka om
det hos respektive kommun som prövar läget och lämpligheten. Grannar har även rätt att överklaga.
Inför sommarsäsongen 2021 undersöker MSV möjligheten att ha ytterligare sopkärl för att kunna
hantera soporna från våra besökare. Att tro att andelen som förhoppningsvis tar med sig soporna
upp från stränderna, dessutom kommer att sortera dom förefaller föga troligt enligt styrelsens
uppfattning.
Huruvida avståndet till befintliga anläggningar i Brunn respektive Långvik är för långt finns det olika
uppfattningar om. Styrelsen anser dock att en sådan anläggning inte lämpar sig att ha vid
parkeringen mellan stränderna då det finns stor risk att besökarnas osorterade sopor hamnar i fel
kärl och att det tenderar att vara väldigt ostädat runt dessa samt även ställs dit saker som inte hör
hemma där.
Vi har även haft kontakt med två idrottsföreningar för att utreda om de är intresserade av att samla
in burkar och glas för pantning, som föreslogs i en annan motion. Båda föreningarna avböjer och tror
att det blir mer jobb än intäkter. MSV avser dock att införskaffa 2 kärl för pantburkar/flaskor.
Intäkterna från insamlingen föreslås gå till välgörande ändamål för miljön.
Styrelsens förslag till beslut
Att motionen avslås

