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Örådets styrelse och medlemmar
Skärgårdarnas Riksförbund
Om avfallsmonopolets konsekvenser
_________________________________________
Kopia till marie.corneliusson@bohuslaningen.se

Priset för avfallshantering kan alltid ifrågasättas.
Jag är inte förvånad att det upplevs högt för en monopolverksamhet men alla vill ha betalt och
god arbetsmiljö. Jag vill inte påstå att avgiften är i överkant men visst finns tvivel. Vad jag
erfarit har entreprenören gjort utredningen om det nya sopsystemet åt beställaren, kommunen.
Det borgar inte för lågt pris.
För egen del har jag inte reagerat så mycket på priset. Det finns fastigheter på små vägar där
säckar har fått bäras. Min fru och jag har varit så nöjda med servicen att vi brukat lämna en
liten julgåva till personen som servar oss.
Frågan om öarnas uteblivna hämtning skall inte diskuteras med entreprenören utan
med beställaren, kommunens politiker. De har tydligen beslutat att ställa tre öar utan
avfallshämtning, förmodligen utan närmare eftertanke. Entreprenörens uppgift är att utföra
den service kommunen beslutat om.
Om jag bodde på en ö skulle jag sluta betala för en service som inte finns. Det kan ifrågasättas
om kommunen uppfyller sitt monopol om den inte hämtar avfall io tre samhällen. Med
monopolet är det heller inte tillåtet för de servicelösa öborna att anlita någon annan
entreprenör. Kanske får Kustbevakningen med bas i Lysekil rycka ut för att ta över en del av
sjötransporten.
ÖRÅDARE
Tänk om Östra kajen i Grundsund skulle få en avfallscontainer med illaluktande sopor
på kajen utanför hamntoaletten, med sopor från att annat samhälle? En avfallsstation
som öster om Folket Hus men kompletterad med container i sommarsolen för
illaluktande våtavfall.
Så skall det bli i Stockevik som behöver Örådets stöd!
Tänk om containrar skulle placeras på ångbåtskajen i Fiskebäckskil eller på kajen i Lysekil
vid promenadstråket?
Det rimliga är att varje samhälle luktar på sina egna sopor om topografin omöjliggör
små utspridda kärl.
Öarna som blir utan sopor har förutom fastigheter även gästhamnplatser, i synnerhet
Kornöarna. Gästverksamheten är öarnas inkomstkälla som behövs för underhåll och

investeringar i bevarande och trivsel. Kornöarna har investerat miljonbelopp i
gästhamnplatser.
Gästhamnsverksamheten får läggas ner om avfallshanteringen upphör.
Tänk om det skulle inträffa på Skaftö.
Anständighet kräver solidaritet med de som bor på öarna. Hela avfallskollektivet måste
hjälpa till, även om det innebär än högre avgifter, så att tre samhällen inte blir utan
service – ett slag mot tre anrika samhällen med hundratals boende och besökare
sommartid.
Som ättling till torpare på Skaftö har jag grävt ut och fraktat bort skrothögar i markerna efter
tidigare generationer då ordnad avfallshantering inte fanns. Nu finns risk att skrot åter
deponeras på öarna om ingen ändring kommer till stånd.
Jag vill att avfallsfrågan blir en av de första frågorna på Örådets nästa styrelsemöte.
Helst vill jag att ordföranden snarast sänder brev med synpunkter till
kommunstyrelsen. Brevet kan hanteras i styrelsen med mejl.
GÅSÖ
Jag har haft samtal med ordf. för Gåsö Samfällighetsförening. Han heter Jonas Wilhelmsson
och har mejladress
jonas@wilhelmsson.org och telefon 070 665 13 21.
Detta är en obehaglig fråga men jag anser att Örådet måste våga ta i den.
Vad tycker ni i Örådets styrelse?
Vad tycker man hos Skärgårdarnas Riksförbund?
Lysekils öbor behöver ert stöd.
Hälsningar
Jan

10 dec. 2015 kl. 21:49 skrev caroline.backer@gmail.com:
Den otroliga höjningen bör också diskuteras!!
Hälsningar
Caroline
Skickat från min iPhone
10 dec. 2015 kl. 20:23 skrev Jan Ivarson <jan.ivarson@me.com>:
Hej
Här är kopia på mitt mejl idag till Jonas Wilhelmsson i Gåsö Samf-förening.
Vi har talats vid per tel och har liknande åsikter. Vi menar att kommunen som har monopol på
avfallsinsamling och har ett ansvar att göra set. Nu avser men att abonnenterna skall skall
svara för transporten av sopran över havet.

Särskilt utsatta är kornöarna. De har inverterat miljoner i bryggor för besöksplats. Turismen är
deras enda inkomstkälla och båtarna lämnar sopor. Vem skall åka med dem överhavet?
Beslutet är stolligt och kan bara sluta med kursomläggning, som i migrationspolitiken.
Gåsöborna tror de skall ha en container utanför kaféet men tycker förstås inte det är bra.
Jag rådde Wilhelmsson att anlägga moteld. Föreslog att han kontaktar media, länsstyrelsen
och Fyrbodals Kommunförbund.
Vad gör Örådet?
Jag har tidigare tagit upp frågan men inget har hänt.
Der är en sakdal att kommunen tänker ställa tre samhällen utan godtagbar avfallshantering.
Kopia till: Eva Wiklund Särgårdarnas Riksförbund
Ber att mejlet behandlas i styrelsen
Hälsningar
Jan Ivarson, Stockevik
Solbacken 6
45178 Fiskebäckskil
0702 41 31 34

Vidarebefordrat brev:
Från: Jan Ivarson <jan.ivarson@me.com>
Datum: 10 december 2015 19:59:42 CET
Till: jonas@wilhelmsson.org
Ämne: Avfallshantering
Hej
Här är min artikel i LP idag
<Ro, ro från Sopeskär.rtf>
och
min kommentar i Facebook
(Rättelse: I andra raden skev jag Skaftö i s f Gåsö)
Jan Ivarson Känner lite som du Andreasson, att kostnaden stigit mycket.
Värst är ändå det som inte drabbar lysekilsbor på fastlandet och Skaftö. Om jag inte
missuppfattat Rambos skrift så är meningen att folk på öarna Lilla Kornö, Stora
Kornö och Skaftö skall lämna sina sopor på fastlandet eller Skaftö. Är det så, kan jag
ännu en gång konstatera att utbildning och samhällsställning inte är garanti för gott
omdöme. Förslaget är korkat och de som lagt det bör skämmas. De visar att de inte

satt sig i öbornas situation.
Det orimliga kan jämföras med om lysekilsbor skulle behöva lämna sina soppåsar på
Skaftö. Om alla lägger sina sopor i container kan sopbilarna sparas in. Om alla köper
fler brandsläckare kan alla brandbilar slopas…
Hittills har det fungerat med sophämtning på öarna med den taxa vi har. Man kan
förstås sänka kostnaderna om mer jobb läggs på abonnenterna. Skaftöborna kan ju
tänkas åka till Lysekil för att lägga sitt avfall i containers vid kajen nära färjan eller på
Rosvikstorg. Det omvända är annat alternativ. Lysekilsborna lämnar sina soppåsar i
container på ångbåtsbryggan i Fiskebäckskil nära restaurangen. En liknande
situation befarar vi kommer drabba Stockevik med nuvarande förslag.
Om stora sopcontainer inte kan undvikas, är det lättas att fördra den dåliga lukten om
kärlen är avsedda för det samhälle de placerats i.
Tömning varannan vecka sommartid av våtavfall med fisk och räkskal komma skapa
problem.
Politiker och Rambo – Tänk om!

