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Synpunkter eller förslag som du har:
Har synpunkter på kompoststationen vid Ingenjörsgatan 57.
Vid en visuell betraktelse så ser den milt sagt anskrämlig och sliten ut, men
med ålderns rätt så är det väl ganska naturligt att den ser ut som den gör.
Att sen några få får för sig att allt slags bröte går att kompostera är ett
allmänt bekymmer vid alla dylika anläggningar, men att man har fått för sig
att även bilar går att kompostera är en ny företeelse. Där står nuförtiden ett
flertal bilar uppställda framför kompoststationen att det ibland är stört
omöjligt att komma intill för avlastning. Det måste ju också vara ett
jätteproblem för parkavdelningens folk som ska hämta riset. Eftersom
brädverket på stationen håller på att förmultna tillsammans med avfallet
och således är i behov av upprustning så kanske det är läge att fundera på
om stationen verkligen ska ligga kvar på denna plats. Det kanske kan
finnas en bättre placering där man inte behöver hamna i konflikt med de
boendes parkeringsbekymmer, men går det inte att lösa så vill vi så klart
ha stationen kvar här så länge vi får.
Svar:
Hej!
Tack för din synpunkt till oss angående kompoststationen på
Ingenjörsgatan.
Vi håller på att successivt se över kompoststationerna och byta ut
träväggarna till betongmoduler. Vi har
emellertid ingen tidplan när detta kan ske på Ingenjörsgatan.
När det gäller uppställda bilar har vi inte fått några klagomål från
entreprenören som tömmer att de är i vägen.
Eventuell förändring av placering ses över i samband med att vi byter till
betongmoduler men i största möjliga mån försöker vi behålla befintlig
placering.
Med vänlig hälsning
Daniel Ottosson
Teknisk samordnare Offentlig miljö
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