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Angående återvinningsstation vid Coop i Klintehamn
Återigen kan vi som bor i Klintehamn konstatera att FTIs återvinningsstation bredvid Coop i
Klintehamn har börjat användas som sopstation. Personer som uppenbarligen inte kan
skilja på återvinningsbart material och sopor har varit på plats och lämnat stora mängder
sopor. Dessa kan återfinnas både i och utanför de uppställda kärlen. Fåglar och råttor i rätt
stora mängder bidrar ytterligare med spridning och till att stationen ger intrycket av en
sophög mitt i samhället.
Trivseln försämras, samhället upplevs av boende och besökare som otrevligt, situationen
lockar till sig allt mer av ohyra som ytterligare späder på problemen.
Vi kan ju beklaga att inte alla människor har förmåga att följa angivna regler, men vi kan
inte agera ordningsvakter på platsen. Många har tidigare anmält liknande situationer till
FTI via er hemsida. Vi upplever också att det ofta då görs rimligt snabba insatser för att
snygga till, dock tar det alltid någon dag särskilt när nerskräpningen skett under en helg.
Vi önskar självfallet att dessa förhållanden åtgärdas på ett sätt som försvårar/omöjliggör
denna typ av användning av återvinningsstationen. Vi inser också att varken RG eller FTI
kan ha dygnetruntbevakning på platsen men ändå att man funderar på vilka lämpliga
åtgärder som kan vidtas.
I insändare i media har kameraövervakning föreslagits och det kan ju vara en möjlig lösning
men riskerna för skadegörelse är nog stora. Vi är tveksamma till nyttan och hur detta skall
följas.
Ett annat förslag skulle kunna vara att FTI anlitar det sociala kooperativet ”Suderviljan”
som finns i samhället, de skulle säkert kunna göra en daglig tillsyn, åtminstone på
vardagarna, och åtgärda eventuella brister.
Vi tillskriver båda adressaterna eftersom det för oss är oklart vem som är huvudman och i
vart fall så är Regionen ansvarig för att eventuella sanitära olägenheter som uppstår
åtgärdas.
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