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Synpunkter eller förslag som du har:
Jag besökte mina föräldrar under påskhelgen tillsammans med min familj.
Vi spenderade två dagar i och omkring olofström. Mycket är fantastiskt;
lekplats och å-brygga tex. Men tyvärr förtas det hela av nedskräpningen
som fullkomligt har exploderat senare år. Runt orsjön, i skogen, hittade vi
bålplatser med extrema mängder skräp; tomburkar, plastförpackningar,
glasflaskor, krossat glas, klädesplagg etc etc. likadant runt halens
vandringsområde. Även på å-bryggan skräpade folk ner. Tog inte med sig
tomburkar etc. längs vägarna flög det runt plastemballage osv. Fyllda
hundbajspåsar låg slängda här och var. Otroligt sorgligt och barnen
noterade detta med förfäran. Hur arbetar kommunen med detta problem?
Något drastiskt måste göras! Involvera skolor, föreningar och invånare. Kör
igång en ”håll olofström rent” kampanj osv! Ni håller på att förlora det enda
riktigt värdefulla kommunen har att erbjuda såväl invånare som gäster;
nature !
Svar:
Hej!
Tack för din synpunkt till oss. Vi är medvetna om att nedskräpning ökar
och det är inte bara i Olofströms kommun vi har problem. Vi gör dock stora
insatser varje år, både genom ”Håll-Sverige-Rent-kampanjen” i
kommunens skolor och förskolor där barnen får vara med och samla skräp,
samt genom dagliga och specifika städinsatser under året. Förra året
gjorde vi bland annat en särskilt stor insats med föreningar som finstädade
var sin sträcka längs åarna i centrum med mycket gott resultat.
Vi tycker också att det är tråkigt att det skräpas ned mycket men som
kommun kan vi inte ta ansvar för människors beteende att slänga skräp på
platser där det inte ska vara. Just efter påskhelgen fick göra stora
städinsatser överallt, vilket med all sannolikhet var en kombination av
långhelg och fint väder.
Önskar dig en trevlig helg!
Med vänlig hälsning
Daniel Ottosson
Teknisk samordnare Offentlig miljö
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