
OMS torsdag 7 maj 2015

Insamling av farligt avfall  
Fisksätra Centrum den 6/5 kl 15- 17 

Insamlingen annonserades genom anslag i området. Se bilaga. Själva insamlingen blev stillsam, men gav  
inklusive ett bilbatteri ca 20 kg FA. Småbatterier, elapparater, sladdar, lite färg, lim och nagellack. Många 
tyckte insamlingen var bra, men vill se något regelbundet i området. Alla vi talade med fick en lapp med 
information enligt nedan och info om att insamlingsbilen skulle komma till Fisksätra följande dag, kl 19 30.  

Äldre personer berättade att de inte klarar att ta sig nedför trapporna till soprummen, absolut inte med  
kassar med återvinningsmaterial. Genom hiss och garage gick det inte heller att bli av med avfall eftersom 
garagen är låsta. Bara de som hyr garagen kommer in. Särskilt äldre och rörelsehindrade personer lagrar 
återvinningsmaterial och FA i lägenheter. Till slut återstår kanske att kasta material i sopnedkasten. En 
kvinna berättade att hon efter sin man hade fullt med farligt avfall,oljor mm i ett källarförråd.Hon ville ringa 
en miljöguide för hjälp med att tömma förrådet. Rörelsehindrade personer i området har problem med 
farligt avfall. Nyanlända personer förstod vad de såg, men hade inte hört ngt om farligt avfall på SFI. 

Förslag lämnades om en 
tidvis bemannad miljöstation 
i området där man kunde 
lämna in farligt avfall. En 
oväntad effekt var att vårt 
bord blev en bytesplats, Ett 
tangentbord, en gammal 
kamera, nagellack mm fick 
nya ägare. 

Några preliminära slutsatser: Det finns ganska mycket farligt avfall i området. Det finns lagrat i lägenheter 
och förråd och folk behöver hjälp och en ”puff” för att göra något åt det. Det kan finnas flera kg FA i vissa 
lägenheter och det finns 2550 lägenheter i området. Miljöguiderna skulle kunna kartlägga och minska dessa 
problem. Farligt avfall i litet format riskerar idag främst att kastas i sopnedkasten. Kunskapen om farligt 
avfall verkar vara låg hos nyinflyttade och dem som inte förstår svenska. Några yngre personer föreslog en 
miljö- och återbruksaffär i centrum. Annars var det mest äldre personer som vara intresserade av frågorna. 

Folk från radhusområdena kring höghusen kör sitt farliga avfall med bil till Östervik. En person vi frågade 
skulle kunna tänka sig lämna material till återbruk i Fisksätra. 

Detta ser vi som en början som kan leda till en fördjupad diskussion. 

Farligt avfall skadar miljön och vår hälsa 
OMS Miljöguider hjälper Nacka Kommun att samla in farligt avfall: 

• Batterier: från små knappceller till stora bilbatterier 
• Elavfall, trasiga apparater, sladdar, mobiltelefoner osv 
• Lysrör och lampor 
• Gammal smink och sprayburkar t ex för hår 
• Kemikalier. rengöringsmedel, bekämpningsmedel 
• Oljor och lösningsmedel, färgburkar och lim (Ange innehåll om inte i originalförpackning) 
Vi vill undersöka hur mycket farligt avfall som finns i vårt område. Du som får detta meddelandena  SMS:a 
Farre 072 8750825. Uppge vad du har, var du bor och vem du är, så kan vi återkomma om hämtning. 
OMS Miljöguider 
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