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Återbruk  
  

I samband med en inventering av landets återvinningscentraler, som 
Naturskyddsföreningen drivit på riksplanet, har Lunds Naturskyddsförening 
tittat närmare på området avfall och återbruk.  

Att minska den totala mängden avfall och öka andelen utsorterat avfall är ett 
viktigt miljömål, framhållet bl.a. i LundaEko II. Lunds Naturskyddsförening vill 
därför framföra en del förslag till förbättringar i kommunens/SYSAVs hantering 
av det avfall som kommuninvånarna själva lämnar in. 

 På återvinningscentralen Gastelyckan finns idag stora containrar för möbler, 
kläder/textilier/skor och byggmaterial. På Lunds andra stora 
återvinningscentral Gunnesbo finns däremot bara två små stående 
insamlingskärl för kläder, textilier och skor. LNF föreslår att även Gunnesbo 
ska få stora containrar så att möbler och inredning kan lämnas också där. 

 Personalen på återvinningscentralerna bör ha i uppgift att aktivt uppmana 
besökarna att sätta in användbara saker i återbrukscontainrarna. Något 
sådant sker inte idag, då man kan se besökare slänga fullt användbara 
möbler och annat medan ÅVC-personalen står bredvid. Vår tanke är inte att 
ÅVC-personalen ska uppträda som poliser, men att de i sådana situationer 
ska tipsa besökarna om möjligheten att i stället låta användbara saker gå till 
återbruk.  

 Det bör tydligt framgå på webbsidan www.lund.se/bygga-bo--miljo/lunds-
renhallningsverk/atervinningscentraler-mm/atervinningscentraler att man 
på återvinningscentralerna kan lämna inte bara avfall utan även saker till 
återbruk. Det bör också framgå att Emmaus på Gastelyckan (och 
förhoppningsvis i framtiden även på Gunnesbo) tar emot inte bara 
användbara möbler, husgeråd, kläder o. dyl. för försäljning utan även trasiga 
kläder, skor och väskor för materialåtervinning. 
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 Det framgår inte på alla insamlingskärl att det går att lämna trasiga kläder 
och textilier. De två organisationer som har insamlingskärl i kommunen, 
HumanBridge och Emmaus, har dessutom delvis olika regler (HumanBridge 
tar bara emot kläder och textilier oavsett skick, medan Emmaus tar emot 
både kläder, textilier, skor och väskor oavsett skick) vilket också bör framgå 
tydligare på insamlingskärlen. Även på renhållningsverkets webbsidor 
Återvinningscentraler, Vad är vad och Sorteringsguide bör det framgå vad 
som kan tas emot var när det gäller kläder, textilier o.dyl. Så är nu inte fallet, 
utan det är idag nästan omöjligt för den intresserade medborgaren att hitta 
rätt information. 

 

Med vänlig hälsning 

Lunds Naturskyddsförening 

 

 

Tomas Björnsson, ordförande 

 

 

 


