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Motion angående inrättande av en återvinningsstation i norra Sorunda. 
 
 
Bakgrund 
 
Nynäshamns kommun har 2001-12-18 antagit en renhållningsordning för hela kommunen och 
då utsett SRV som entreprenör i Nynäshamns kommun. SRV har över 300 
återvinningsstationer på Södertörn och i Nynäshamns kommun 26 stycken. Invånarna i norra 
Sorunda har dock alltför lång väg till en återvinningsstation för att det ska vara godtagbart ur 
miljösynpunkt. Den närmsta stationen finns i Grödby, 0,5 mil från Västerby vägkorsning. 
Vissa av de boende kan dock ha ännu längre till en återvinningsstation. För många innebär det 
en extra bilresa fram och tillbaka på 1 mil eller mer, eftersom man inte har ett naturligt ärende 
till Grödby eller Sorunda. Om man åker till Tungelsta, 1 mil norrut eller 1,2 mil till Botkyrka 
(Rosenhill), kan man lämna sitt miljöavfall, men då finns det inte möjlighet att lämna 
metallavfall, eftersom det nu i Nynäshamns kommun sorteras tillsammans med hårda 
plastförpackningar. Mängden miljöavfall har också ökat för den som är miljömedveten, då 
Nynäshamns kommun ingår i ett försök att förbättra återvinningen av förpackningar.  
 
 
Syfte 
 
Nynäshamns kommun är en av Sveriges EKO-kommuner och arbetar efter Agenda 21 med 
bl.a ett projekt ”Säkra Skolvägar” där man vill minska bilåkandet till och från skolor. Denna 
ambition att minska bilåkandet torde gälla generellt och därför är det också angeläget att vidta 
andra åtgärder för att minska bilåkandet, t.ex. att inrätta en återvinningsstation i norra 
Sorunda, eftersom avsaknaden av denna idag medför extra bilåkande för den miljömedvetne 
för att lämna sitt avfall. En annan effekt av att det saknas en återvinningsstation i norra 
Sorunda är att många struntar i att lämna miljöavfallet och att det därför i stället hamnar i 
bostadens sopkärl. Genom att inrätta en återvinningsstation i norra Sorunda uppnår man två 
syften. Dels minskar man onödigt bilåkande till en återvinningsstation någon annanstans och 
dels minskar man risken att avfall som ska återvinnas i stället läggs i hushållssoporna.  
 
Yrkande 
 
Sorundanet yrkar att kommunen snarast ger SRV i uppdrag att placera en återvinningsstation i 
närheten av Västerby skola, som är en lämplig placering, då det är en vägkorsning som de 
flesta, som bor i norra Sorunda, passerar. 
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