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ALE KOMMUNFULLMÄKTIGE
MOTION: Förbjud användning av plastkassar i Ale kommun!

Under de senaste 20 åren har jag och min familj åkt runt i Europa i vår husbil och korsat de
flesta länder på vår kontinent, både en och flera gånger, både i öst och väst, i norr och i söder.
De flesta länder tar sin närmiljö på stort ansvar, folk trivs med att ha rent och snyggt runt sig,
nedskräpning är mycket sällsynt. Men Sverige och Belgien sticker ut negativt i Europa när
det gäller nedskräpning. I inget annat land i Europa tolereras eller accepteras att folk slänger
sina sopor där de står eller går. I de flesta europeiska städer sopar och t o m skurar och spolar
folk trottoaren framför sitt hus och sin butik. Ingen kommer ens på tanken att slänga skräpet
på gatan eller i diket. Eller att öppna bilrutan och slänga skräpet rakt ut genom fönstret! Eller
slänga skräpet bredvid soptunnan på offentliga platser och inte i den. I Sverige har detta negativa beteende blivit normal standard. Offentliga arrangemang lämnar ALLTID sopberg efter
sig, ingen tycks bry sig. OCH: DET MESTA AV SKRÄPET BESTÅR AV PLAST!
Skräp som slängs ohämmat hamnar för eller senare i naturen och ofta i sjöar och i haven men
kommer sällan att ingå i det naturliga kretsloppet eftersom skräpet oftast transporterats i en
plastpåse man fått i butiken när man handlat! Plast bryts ner under mycket lång tid och
förintas inte. Plast i vår närmiljö tenderar nu också att bli ett mycket allvarligt miljöproblem.
I Tyskland t ex har flera stora daglighandelsföretag har sedan länge slutat tillhandhålla
bärkassar i plast. CitiPark, en av de större dagligvaruhusen i Tyskland, tillhandahåller enbart
bärkassar av papper, stora som små, starka som plastkassar. OCH de förmultnar som allt annat
papper snabbt om de hamnar i naturen. I Frankrike är de tunnare plastpåsarna och bärkassarna
förbjudna. I flera andra europeiska länder förbereds förbud. Men inte i Sverige som annars
försöker framstå som föregångsland i många andra miljöavseenden! Här kommer de
fortfarande att vara tillåtna. Tyvärr. Inte ens Naturskyddsföreningen kräver förbud!
Jag föreslår därför, som ett första steg i ett totalförbud för plastemballage, att Ale kommunfullmäktige beslutar att ändra i vår Lokala Ordningstadga och införa förbud för våra butiker i
Ale kommun att tillhandahålla bärkassar av plast. Vi får en renare kommun! Och bättre natur!
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