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Motion till kommunfullmäktige
Panta mera

Flertalet av papperskorgarna runt om i kommunen är av en modell med välvt lock med två öppningar
i framkant. Det finns gott om människor som letar i papperskorgarna efter flaskor och burkar som går
att panta. Då fälls locket upp men efter avslutad kontroll så lämnas ofta locket i uppfällt läge. En
öppen papperskorg drar snabbt till sig kråkfåglar som börjar slänga ut plast- och
pappersförpackningar och annat skräp i jakt på något ätbart. Är papperskorgen full så hjälper vinden
till att tömma skräp ur papperskorgen. Skräp på marken ser inte trevligt ut och en stor del av plasten
som hamnar på marken slutar i vattendrag som mikroplast, äts av vattenlevande djur och kommer så
småningom tillbaka till oss via maten vi äter. Vid regn eller snö hamnar det i soppåsen och gör
arbetet mindre trevligt för de som sedan ska byta
påsen.
Burkar och flaskor med pant som köparen inte bryr
sig om att panta ska därför inte hamna i kommunens
papperskorgar. Letandet leder inte bara till
nedskräpning, de burkar och flaskor som inte hittas
eldas upp och materialen går förlorade. Att tillverka
burkar av återvunnen aluminium sparar 95% energi.
Vi är duktiga på att panta. Nästan nio av tio
burkar/flaskor pantas. Det innebär att ca. 200
miljoner burkar och flaskor inte återvinns varje år.
För att burkar och flaskor med pant inte ska slängas i
soporna finns det papperskorgar med en separat
behållare för flaskorna och burkarna, som på bilden
till höger från Solna.
Det finns även andra typer av pantbehållare på
marknaden, som kan monteras på samma stolpe som
papperskorgen.
Vänsterpartiet föreslår att Järfälla kommun:
Sätter upp erforderligt antal pantbehållare vid befintliga papperskorgar, eller byter ut dessa
papperskorgar mot en modell med pantbehållare, beroende på vad som anses lämpligast, på platser
där mycket folk rör sig och fördelat över kommundelarna.
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