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ORDFÖRANDENS SPALT
I år seglar miljöfrågorna upp som ett tyngdpunktsområde inom
Tammelundsällskapets
verksamhet. Mest aktuella är hanteringen och
återvinningen av avfall. De allmänna avfallskärlen har gradvis minskat i
Tammelund. Detta beror huvudsakligen på de föreskrifter som utfärdats enligt
lagen om avfallshantering (646/2011). Föreskrifterna om glas-, metall- och
1kartongförpackningar trädde i kraft i början av år 2014. De ålägger bl.a.
fastigheter med fler än 20 bostäder att ordna sorteringen av sitt glas- och
metallavfall. Förpliktelsen att sortera kartongförpackningar gäller fastigheter
med fler än 10 bostäder eller om det uppstår mer än 50 kg sådant avfall per
vecka. Även övriga fastigheter kan frivilligt ordna sorteringen av metall, glas och
kartong. Föreskrifterna innehåller också förpliktelser att transportera visst
problemavfall till de befintliga Sortti-stationerna (t.ex. Stensböle i Kånala).
Ytterligar uppgifter kan fås på HRM:s (Samkommunen Helsingforsregionens
Miljötjänster) hemsidor www.hsy.fi.
Då vi i Tammelund endast har få fastigheter där antalet bostäder överstiger
ovannnämnda gränser, har HRM för avsikt att bygga en allmän återvinningsplats
i Tammelund. Återvinningsplatsen kommer att ha kärl för papper, kartong,
metall, glas och plastkassar samt eventuellt också för kläder. Den separata
insamlingen av energiavfall avslutas inom Helsingforsregionen under år 2014 då
det nya avfallskraftverket blir färdigt. Tammelundsällskapet har föhandlat
intensivt med HRM och stadens myndigheter om placeringen av den nya
återvinningsplatsen. Sällskapets förslag (7.2.2014) kan läsas på vår hemsida.
Syftet är att bygga ett nytt och snyggare område i stället för de nuvarande
kontarna vid kyrkskvären eller dess närmaste omgivning. Dessutom önskar vi få
åtminstone en pappersinsamlingskont på Hetronäsparkens parkeringspklats vid
bron till Tammelund. Konten vid Kummelvägens busshållplats skulle därmed
avskaffas.
Vi har emellertid även övriga miljöfrågor på vår dagodning. Den två år gamla
distriktsplanen för Tammelund har dessvärre lagts på is i brist på stadens
pengar. Vid våra förhandlingar har staden emellertid lovat återigen meja vassen
för att förhindra att stränderna växer igen och för att öka vattenflödet. Vi har
också startat nya förhandlingar för att iståndsätta våra vattenområden och
minska översvämningsriskerna.
Vi kan också påverka vår närmiljö skälva genom att deltaga i våra aktiviteter
såsom sommarblommornas planteringstalko, städningen av våra parker genom
att fungera som “parkgudföräldrar”, hämta våra problemavfall till afvallsbilarna
som cirkulerar på våren, deltaga i stadens årliga “städningsdag”, eller t.o.m.
genom att skaffa en “hundlortsticker” till det egna avfallskärlet, dit käldjurens
ägare kan stoppa sina lortpåsar. Vi håller också på att utarbeta en
“luffarstigsbroschyr” för Tammelund där envar under sin promenad kan bekanta
sig med områdets natur och historia. Mer information finns på vår hemsida.
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