Vänsterpartiet
Enkel fråga
Till Kommunalrådet med ansvar för teknik och miljö, Milan Obradovic (S)

Fråga angående ReTuren
VA SYD har sedan november 2015 drivit en kvartersnära återvinningscentral, ReTuren, på
Lindängen, med ett fokus på återbruk och ökad medvetenhet om återvinning hos de
boende. Arbetet har bedrivits på ett innovativt sätt i samarbete med stadsområde Söder,
Malmö högskola och Stpln.
Det är svårt att kvantitativt utvärdera projektet efter mindre än ett år, men klart är att det
bidragit till ökad social gemenskap i området och till utvecklandet av kunskapsallianser
mellan praktiker, forskare och boende. Det är beklagligt att VA SYD nu i förtid valt att avsluta
projektet, när etableringsfasen kommit igång och allt fler besöker verksamheten och
upptäcker dess potential.
Enligt det pressmeddelande som gavs ut i samband med stängningen av ReTuren anges att
VA SYDs kärnkompetens är insamling av avfall och information kring avfallshantering och att
en av anledningarna till att avveckla ReTuren är att omforma konceptet så att det blir mer
fokus på kärnverksamheten.
Vänsterpartiet har svårt att förstå hur VA SYD inte kan se arbetet med att jobba med
återbruk och förebyggande av avfall som en del av kärnuppdraget. Det är viktiga steg i
avfallstrappan, vilken är utgångspunkten för hela VA SYDs avfallsuppdrag och Malmö stads
avfallsplan.
Det är viktigt att slå vakt om metoder som stärker den hållbara livsstilen som Malmö stad
strävar efter både i mål och handling. ReTuren på Lindängen har bidragit till en ökande
medvetenhet kring återbruk och återvinning och underlättat avfallshanteringen för de
boende i området. Att ReTuren stängs i en tid då sådana insatser behövs som mest är
oroväckande. Snarare måste mer resurser läggas på dessa verksamheter.
Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande enkla fråga:
-

Finns det konkreta planer från Malmö stads sida, som en av VA SYDs ägare, att verka
för att VA SYD ska etablerade fler kvartersnära återvinningscentraler i Malmös
socioekonomiskt utsatta områden?
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