-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se
<noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 2 januari 2020 10:24
Till: Kommunledningsförvaltningen
<Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Enköping
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Låt hyresvärdar
källsortering

skyldiga att tillhandahålla rum för

Motivering
Vi vill alla förhoppningsvis göra vårt att skydda miljön och
göra den bättre både i Enköping och i världen.
Av min
förståelse så är det kommunens skyldighet och ensamrätt
transportera hushållsavfall från bostäder enligt 15 kapitel,
paragraf 20 i miljöbalken. Jag bor som framgår av min adress i
Enköpings äldsta och högsta hyreshus och vi har många äldre med
funktionsnedsättningar utan tillgång till bil som bor här. Jag
antar att situationen troligen är liknande i flera andra
hyreshus i kommunen. Den enda sortering som vi erbjuds och
troligen andra hyreshus i kommunen är kompostavfall och
resterande. Det finns ju återbruket i Enköping och andra mindre
återvinningscentraler för glas, plast, papper och tidningar på
några ställen i Enköping men det närmaste för oss är 15 min
promenads bort vilket är inte något problem för mig då jag är
relativt ung (41) och ej funktionshindrad men för mina
medboende kan det vara ett så pass stort hinder att man låter
bli att återvinna. Vi vet ju numera att med lite så kallad
"nudging" att om vi människor får lite hjälp och det görs
lättare för oss att göra det rätta så gör vi också det rätta
oftare. Därför vill jag föreslå att alla hyresvärdsbolag som
hyr ut lägenheter samt alla bostadsrättsbolag som säljer
bruksrätt till lägenheter i Enköpings kommun skall bli
skyldiga att ordna rum, förslagsvis soprum där hyresgästerna
kan sortera åtminstone papper, plast, glas, kompost samt vara

skyldiga att ombesörja frakt av dessa till ställen där detta
kan återvinna, något jag tycker Enköpings kommun kan hjälpa
hyresvärdsbolagen med. Jag vet att Enköpings kommun arbetar
för att förbättra miljön både lokalt och globalt som ett citat
av kommunens miljöstrateg Camilla Westerberg reflekterar "Att
systematiskt arbeta med att minska kommunens miljöpåverkan är
ett sätt för kommunen att tydligt arbeta för att nå bland annat
de nationella miljömålen. Då är vi även en del i att nå de
internationella klimat- och miljömålen, såsom Paris-avtalet och
Agenda 2030, berättar Camilla Wester". Jag tror att mitt
förslag skulle hjälpa Enköpings kommun att bli bättre på
miljöområdet och även hjälpa miljön globalt och lokalt.

