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HEMAB utreder verksamhet för återanvändning av gamla saker
Är det möjligt att tillsammans med näringsidkare eller frivilligorganisation skapa ett ”återbruk” i
Härnösand? En plats där den ena personens avfall kan bli den andre personens bruksföremål.
Möbler, apparater och andra till synes användbara saker kan på så vis återanvändas.
Det kan verka enkelt att ordna en mötesplats där detta kan ske, men i själva verket behöver upplägget
studeras närmare. Lagstiftning gör att det idag är brottsligt att föra bort gamla saker från exempelvis
soptippen om bortforslandet sker på annat sätt än i HEMABs verksamhet.
– Att skapa ett återbruk för gamla saker är inte fysiskt svårt utan snarare väldigt möjligt. Det luriga är
ekonomin i sammanhanget samt det faktum att det idag finns lagar som reglerar olika sorters avfall,
säger Häggström. Men eftersom man löst detta i andra kommuner borde även vi kunna fixa detta.
Därför tittar vi nu på detta tillsammans med kommunen.
Konsumtionssamhället och teknikutvecklingen i det samhälle vi lever i har både för och nackdelar.
– Jag har förståelse för om det kan vara svårt att förstå att man inte får ta saker som andra kastat efter
sig, säger Häggström. Men fram till dess att vi skapat förutsättningar för ett fungerande återbruk i
Härnösand så är det förbjudet att föra bort saker från våra anläggningar.
– Inbrott och stölder på våra anläggningar är inte försvarbart och vår personal utsätts för en oro som
inte alls är bra, säger Häggström. Tänk dig själv att gå till jobbet och känna olust över om det finns
inbrottstjuvar på din arbetsplats som du måste vara beredd att möta. Dessutom måste vår personal
städa upp och reparera för alla skador på byggnader och stängsel.
– Återvinning och återanvändning står delvis i konflikt med konsumtionssamhället vi lever i, säger
Peter Häggström på HEMAB. Därför är det jätteviktigt att alla tar sitt ansvar och sorterar sitt avfall samt
är sparsamma med att konsumera nya produkter om man inte behöver.
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