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Familjerådgivare Jan-Erik Nyberg i Ja-

kobstad tipsar om hur man kan gå till 

väga då man fått nog av lata medspelare 

i hemmet.

Är man alltid den som går ut med 

skräpet, eller alltid hamnar att sköta 

någon annan uppgift och inte gillar 

det, är första steget att försöka se till 

helheten.

Gör de/den andra några andra 

sysslor som kompenserar det som 

jag gör? Gör jag det här för att jag 

inte har tålamod att vänta tills nå-

gon annan gör det? Är vår uppfatt-

ning om när soppåsen är full olika?  

- Ibland är vi lite blinda för vad 

den andra gör, menar Nyberg. 

Speciellt närsynt kan man bli om man 

är överbelastad. Då börjar man ”gå på 

automat” och självömkan smyger på. 

Det man gör och de negativa känslorna 

som det föder är det man fokuserar på.

Ett avslappnat diskus-
sionstillfälle kan öppna 
upp ett låst läge.  
- Den som vill diskutera måste vara be-

redd på att en konflikt kan födas men 

samtidigt våga möta den, säger Nyberg. 

Vid tillfället måste den ”åtalade” per-

sonen kunna argumentera för att den 

skulle slippa undan vissa sysslor, eller 

beskriva vad den gör istället.

Att reflektera över varför man fun-

gerar som man gör kan vara bra. Då 

klarnar i bästa fall orsaken till att man 

tänker olika.

- Vi är ganska långt  produkter av 

vad vi varit med om som barn. Som små 

har vi identifierat oss med föräldern av 

samma kön samt blivit uppmuntrade 

att handla på ett visst sätt, berättar 

Nyberg.

Till skillnad från en vuxen person 

är ett litet barn inte kapabelt att ifrå-

gasätta vad som är rätt eller fel, utan 

strävar till att bli omtyckt av föräldrar-

na. Grovt förenklat kan man säga, att 

handlingsmönster och attityder som 

föräldrarna visat upp hänger med som 

”självklara” saker i barnets undermed-

vetna. På det här sättet föds bland an-

nat känslan av vad som krävs av en. Den 

känslan lever kvar i vuxen ålder.

Att kunna göra politiska beslut är 

viktigt i ett parförhållande. Man bör 

gemensamt diskutera sig fram till vil-

ken nivå av renhet som ska gälla i 

hemmet - annars spelar man med olika 

regler. Då föds lätt missnöje.

- Måste det vara tiptop i hemmet? 

Vad är tillräckligt enligt båda parter?

Sådana här saker hör för de flesta 

par i vår tid till kategorin vardagskon-

flikter, men fortsätter problemen länge 

kan det i värsta fall ge upphov till käns-

lomässiga låsningar ifall en part hela 

tiden känner sig förbisedd.

- En stor anslagstavla kan vara till 

hjälp. Där kan man skriva upp vad som 

måste göras och alla kan se det utan att 

känna sig ”anklagade”. Men bara genom 

att själv ha bott en tid ensam kan man 

få en uppfattning om allt som behöver 

göras i ett hem, påpekar Nyberg. 

Spelar ni med samma regler?
Text: Maria Rönnqvist Illustration: Johan Sandås

Text: Maria Rönnqvist

Ramila Nemkul, kaRleby
- Det är mycket bra att vi har ett system där 

avfall behandlas. Jag kommer från Nepal, 

där är det helt annorlunda. Jag tycker det 

är lätt att sortera sitt skräp enligt Ekorosks 

system, men naturligtvis var det lite käm-

pigare i början när man skulle lära sig det. 

Ramila Nemkul studerar och arbetar.

Den lokala tippen var ett ställe dit 
vissa gick för att fynda, till och 
med på daglig basis. Massor av 

råttor fanns det också, minns Janne Pel-
toniemi från Kaustby. Liksom på andra 
soptippar fanns det även i Kaustby folk 
som sköt råttorna. 

- Som avfallstransportör var man tvun-
gen att föra oväsen för att djuren skulle 
dra sig tillbaka då man steg ur bilen.

Många intressanta historier finns att 
berätta om lokala soptippen, men enligt 
Peltoniemi är det nog bäst att de hålls 
”under jorden”. 

- Skräp är ju känsligt. Det hör till folks 
privatliv.

En händelse som naglat sig fast i Pel-

toniemis minne är när en liten flicka på 
cykel plötsligt tog sig ut på vägen som 
ledde till soptippen.

- Jag såg att hon stannade mitt på kör-
banan och det fanns ingen chans för mig 
att stoppa fordonet fast jag nitbromsade. 
På något vis lyckades jag styra lastbilen 
till andra körfilen, men då jag passerat 
henne var jag ändå säker på att hon ham-
nat under bilen. Då jag tittade bakåt var 
hon försvunnen från vägen.

Flickan återfanns varken under sopbi-
len eller i diket. När Peltoniemi senare 
ringde upp ett närbeläget hus, fick han 
höra att hon hade kommit gråtande 
hem. Föräldrarna bad om ursäkt för att 
deras flicka varit på vägen.

Peltoniemi var med när soptippen i 
Kaustby bommades igen för snart 20 år 
sedan. Hans företag Kaustisen Monitoi-
mi är ett konkret exempel på hur tippar-
na i regionen ”fick hjul under sig”. 

- I början hade folk svårt att fatta 
var det var de skulle dumpa sina sa-
ker och många var irriterade på att det 
blev lång väg till soptippen, minns han. 
Redan på den tiden skötte Peltoniemi 
avfallstransporter för kommunens del. 
Att omorgansiera sin verksamhet så att 
det stämde ihop med Ekorosks system 
krävde hårt arbete.

- Man kan se det på det sättet att jag 
gjorde en enorm insats helt gratis det året 
som övergången tog. 

Råttor och flicka som försvann

Vad tycker du 
om Ekorosk?

JaN aspfoRs, kRoNoby
- Jag saknar nog gamla ”kaatopaikka” en del. 

Sorteringen går bra nuförtiden, men det var 

jobbigt i början. Jag har sett hur skräpigt det är 

i Ryssland, så visst är det bra att Ekorosk finns. 

Om återvinningsstationen i Kronoby vill jag 

säga att den förstås kunde vara öppen oftare 

men att jag uppskattar att den är bemannad. 

Då får man får hjälp med att sätta skräpet i 

rätt container.

Jan Aspfors är jordbrukare.

Ekorosk 20 år!
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Från och med december detta år får man börja 
sätta avsatta textiler i påsen för energiavfall. 
I första hand ska man naturligtvis återanv-
ända textilerna, men om de är så trasiga eller 
förstörda att de måste 
kastas bort, kan man 
sätta dem i ljusa påsen. 
Försök att inte tömma 
skåpen på textiler på 
en gång nu i december. 
Det leder till överfulla 
avfallskärl. 

Det viktigaste är att 
du liksom tidigare an-
vänder högst 30-liters 
påsar av en tålig plast-
sort och knyter fast påsen ordentligt med 
smällknut – då fungerar återvinningen som 
den ska genom sorteringsanläggningen. Om 
du har större textiler än vad som ryms i 30-li-
terspåsen, ska du antingen klippa ner dem så 
att de ryms eller föra dem till återvinnings-
stationen. 

Man behöver inte klippa bort dragkedjor, 

metallknappar eller dylikt från textilerna, ef-
tersom dessa filtreras bort av sig själva i Ab 
Ewapower Oy:s anläggning. 

Man får inte kasta skor, regnrockar eller 
kläder av läder i ljusa 
påsen. Dessa produkter 
ska fortfarande föras till 
deponicontainern vid 
återvinningsstationen. 

Orsaken till att tex-
tiler får åka samma väg 
som övrigt energiavfall, 
är att det visat sig fun-
gera bra att riva sönder 
textiler i Ab Ewapower 
Oy:s anläggning, som 

krossar energiavfall. Försöket att riva texti-
lerna har pågått redan flera månader och gett 
positivt resultat. Tidigare, då Ewapower till-
verkade bränslepellets, skulle det inte ha gått 
att ha med textilerna. 

Textilmaterialet har hittills tagit upp cirka 
5-6 procent av den totala mängden deponiav-
fall på Ekorosks verksamhetsområde.

Nu får textilerNa åka 
i ljusa påseN  
ifall de ryms i 30-literspåsen

Ab Ekorosk Oy grundades år 1990 av 
Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Lars-
mo och Kronoby. Nu när 20 år gått är 
ägarkommunernas antal 11. Bolaget 
har uppmärksammat jubileet under 
det gångna året på många olika sätt. 
Vi har bl.a. ordnat ”stationsdagar” för 
allmänheten på 10 återvinningsstatio-
ner och öppet hus vid anläggningen 
i Pirilö. Speciellt öppet hus-dagen 
var välbesökt då ca. 700 personer be-
kantade sig med anläggningen och 
verksamheten. Responsen från våra 

kunder har överlag varit positiv vid 
dessa tillfällen och samma resultat gav den senaste kundenkäten, 
som utfördes i september. Svarsprocenten var nästan 30 % och det 
allmänna vitsordet för verksamheten var i medeltal 8,6 (skala 4 – 
10), vilket är något högre än i de senaste enkäterna. 

Vi på Ekorosk är mycket tacksamma för den uppskattning som 
våra kunder visar för vårt arbete!

Kundenkäterna ger oss också viktig information om hur vi yt-
terligare kan förbättra servicen. Vi för statistik över antalet kunder 
och inkommande avfall på återvinningsstationerna. På basen av 
den informationen granskas t.ex. öppettiderna så att de så bra som 
möjligt skall motsvara behovet. 

Under det gångna året har vi fäst speciell uppmärksamhet vid 
mängden deponiavfall. Vår målsättning är att förbättra sorteringen 
av avfallet på återvinningsstationerna och minska  deponiavfallet. 
Utvecklingen av sorteringen på återvinningsstationerna har redan 
på kort tid resulterat i en betydlig minskning av deponiavfallet och 
en ökning av avfall som återvinns. Deponiavfallets andel av in-
kommande avfall vid återvinningsstationerna kommer att minska 
med en tredjedel under detta år, vilket motsvarar ca. 2 000 ton. 
Denna del av avfallet har alltså kunnat styras till nyttoanvändning 
istället för deponering.

Staten uppbär avfallsskatt för det avfall som placeras på soptip-
pen. Vid årsskiftet stiger skatten från 30 €/ton till 40 €/ton, vilket 
medför en relativt stor ökning av utgifterna (ca. 100 000 €/år). Vi 
kan minska utgifterna genom att förbättra sorteringen av avfallet 
som kommer till återvinningsstationerna och vår målsättning är att 
allt återvinnbart avfall också återvinns och inte deponeras. 

Tidningen Ekopunkten önskar alla läsare en trevlig vinter !

Olli Ahllund
VD

aNsVariG 

utGiVare

Olli Ahllund

Ab Ekorosk Oy

Spituholmsvägen 90

68600 Jakobstad

(06) 781 4500

Fax (06) 781 4529

reDaktiONsråD

Olli Ahllund

Yvonne Thodin

Pia Grankvist

Maria Rönnqvist

Camilla Enell-Öst

prODuktiON

Maria Rönnqvist, 

Ab Ekorosk Oy

ÖVersÄttare

Leila Bergman,

Översättningstjänst

Bergman

prOjektleDare

Maria Rönnqvist

Ab Ekorosk Oy

laYOut 

I-print | PLUS

trYCkeri

I-print Oy, Seinäjoki

OMslaGsBilD

Elise-Anette  
Kokkonen  
Noora-Maija Tokee

Vad räknas som energiavfall?

Tomma matförpackningar får sättas i ljusa påsen även om de är våta eller 
smutsiga. t.ex.

»» »förpackningar»i»papper,»kartong,»plast»och»styrox
mjölkpaket, äggkartonger och hylsor från pappersrullar, saftkanistrar 

och schampoflaskor, korv- och köttpaket

»» olika»småföremål»i»plast
 » disk- och tandborstar

»» damm»och»dammsugarpåsar
»» textiler»(ej skor, regn- eller läderkläder)

Även dessa i ljusa påsen!
Nya sorteringregler gäller också 

dessa avfall från och med decem-

ber. Samtliga ska härefter sättas i 

ljusa påsen: 

 » dammsugarpåsar

 » cigarettfimpar  

 (kolla att de inte glöder!)

 » tuggummin

OBs!

Text: Maria Rönnqvist Foto: Elise-Anette Kokkonen och Noora-Maija Tokee

Se  avfallsordlistan på

www.ekorosk.fi

juBileuMsår

Skor, kläder av läder 
och regnkläder ska 

fortfarande föras till 
återvinnings- 

stationen!
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Att försöka hitta på något helt nytt och radikalt 
brukar inte lyckas, man måste först se hur andra 
gjort det. Utformningen av dagens Ekorosk är 
ett resultat av en hel del ”stulna idéer” från an-
dra länder, samt att vi lyckades pussla ihop och 
anpassa dem enligt regionens behov. 

Det här säger ingenjören och historikern 
Henry Nygård, som har varit med och utveck-
lat Ab Ekorosk Oy till det avfallsbolag som för 
tillfället har den högsta återvinningsgraden i 
Finland.

Nygård satt med i den kommunala arbet-
sgrupp av ingenjörer som i mitten av 80-talet 
skulle hitta en lösning på soptipparnas problem 
i Jakobstadnejden. Allt började med att Sand-
sundborna i Pedersöre ville flytta Jakobstads 
tipp till stadens sida. En kommunal samarbets-
nämnd tillsatte då en arbetsgrupp, som fick i 
uppgift att lämna in en rapport om hur man i 
största allmänhet skulle ordna regionens avfall-
shantering. Egentligen ville många på den tiden 
ha ännu fler soptippar, alltså jättehögar av all 
slags avfall som ett par gånger i året plattades till 
av en frontlastare. 

Nygård beskriver den inledande stämningen 
i arbetsgruppen som en ”ointressant arbetsup-
pgift”. Intresset för avfallshantering var ganska 
lamt bland tekniskt inriktade personer på 80-ta-
let och politiskt sett fick arbetsgruppen arbeta 
ostört. I början funderade man av någon anled-
ning mest på hur man skulle samla in glas. 

Skrotnisse på teve
Hur kan denna ”ointressanta arbetsuppgift” 
ändå småningom mutera och förvandlas till 
Finlands effektivaste avfallsbolag?

- Då man sätter igång och funderar på nå-
got, blir man mer och mer intresserad av det. 
Avgörande för oss i arbetsgruppen var att vi fick 
resa runt och uppleva hur man gjorde på andra 
platser – inte kan man bara sitta på soffan och 
tänka hårt, säger Nygård. 

Varken Helsingfors´ Kärringmossen eller 
Raumos dåtida moderna soptipp förmådde 
inspirera arbetsgruppen. Märkligt att huvuds-
taden med sina resurser inte lyckades komma 
fram till något bättre system, funderar Nygård.

Liksom blickarna i svenska Österbotten ofta 
vänds mot Sverige, gjorde de även det för Eko-
rosks skapare.

-Tänk bara på Skrotnisse som alla barn såg på 
svensk teve, skämtar Nygård.

I Sverige fanns visserligen anläggningar som 

maskinellt sorterade avfall som kunden läm-
nat in i avfallskärl, men problemet var att stora 
delar av de sorterade högarna i slutändan ändå 
hamnade på soptippen. Anläggningarna lades 
småningom ner. Tanken om att det måste finnas 
en uttänkt bana för avfallet till återvinning blev 
allt starkare - annars skulle man inte kunna mo-
tivera kunden att sortera.

Simbassänger på arbetsplatsen?
En lika viktig aha-upplevelse kom under ett 
besök till danska Århus, där man verkade ha 
kommit längre i utvecklingen. Då arbetsgrup-
pen frågade hur man ska köra för att komma 
till studieobjektet, fick den höra att den ska 
hålla utkik efter den snyggaste anläggningen. 
Danskarna hade filosofin att kunderna lättare 
anammar beteendet att hålla snyggt om själva 
instansen som sköter om skräpet ger ett fräscht 
intryck. 
Strävan var, att Ekorosk skulle bli ett piggt och 
rent ställe, som ger en känsla av att det lönar sig 
att sortera. Kontorsbyggnaden skulle också ge 
det intrycket.

-Det började gå rykten om att Ekorosks kom-
mande kontor skulle ha simbassänger, så jag 
blev inkallad för att förklara våra planer för Ja-
kobstads tekniska nämnd, minns Nygård.

Den grundläggande utmaningen var att för-
söka komma fram till hur man på ett vettigt 
sätt skulle skilja åt bio- och energiavfallet. Det 
är bioavfallet som smetar ner omkringliggande 
material och försvårar återvinningen. I Borås 
hade man byggt en prototyp av en sorterings-
hall, där det fanns transportband och avslagare 
för olikt färgade soppåsar. Härifrån tog arbets-
gruppen idén till dagens sorteringshall i Pirilö, 
där påsarna med energiavfall automatiskt avskil-
js från dem som innehåller bioavfall. Även idén 
om återvinningsstationer kommer från Sverige. 

-Vi utgick sedan ifrån att vårt insamlings-
system skulle basera sig på dags-, vecko-, och 
årsavfall. Närmast är ju soppåsarna i hemmet, 
sedan kommer ekopunkten någon gång i må-
naden och återvinningsstationen lite mer sällan, 
förklarar Nygård. 

Orsaken till att flera återvinningsstationer 
idag ligger på avsides platser är att man i tiderna 
vad skeptisk till att upplåta mark åt Ekorosk. 
Man trodde helt enkelt att återvinningsstatio-
nerna skulle bli soptippar som luktade.

Avgörande för Ekorosks systems effektivitet 

var att Stormossens rötningsanläggning i Kor-
sholm fanns tillgänglig, likaså den lokala UPM-
fabriken i Jakobstad. Den senare skulle komma 
att återvinna det brännbara avfallet i sitt kraft-
verk. De första åren balades energiavfallet på det 
ställe där Ewapower står idag. Ewapower, som 
river sönder energipåsarna till återvinnings-
bränsle, bildades år 1995 tillsammans med sa-
marbetspartnern i Korsholm och Wisapak, som 
producerade mycket plastavfall.

Telefonlinjerna stockades
Ekorosk var först i landet med att avskilja bio- 
och energiavfall. Man förstod också att satsa på 
aktiebolagsformen. Ett kommunalt aktiebolag 
skulle kunna sköta uppdraget mer målmedvetet 
och effektivt än ett kommunalt verk. Att samar-
beta med finskspråkiga kommuner var inte hel-
ler så vanligt på 90-talet – även här var Ekorosk 
pionjärer. Drygt fem år efter starten kom fler 
och fler finskspråkiga kommuner i sydost med 
i Ekorosk. Dessutom anslöt sig  Karleby, Kelviå 
och Lochteå i början av 2000-talet. 

-Samarbetet har gått väldigt smidigt, säger 
Nygård.

Att få folk att börja sortera verkade inte vara 
oöverkomligt. Nygård berättar att information-
sgruppen, som besökte allt från församlingar till 
Marthaföreningar, enbart möttes av lovord och 
välvilja. Under senare delen av 80-talet hade 
miljömedvetenheten börjat slå rot i regionen. 

-Sedan var telefonlinjerna stockade i tre 
veckor framåt då folk fick sin första avfallsräk-
ning, minns Nygård. 

De som man inte kommit i kontakt med un-
der informationstillfällena gjorde sig påminda. 
Tidigare betalade man för avfallshanteringen 
via skatten, men när avgiften nu blivit konkret 
i form av en räkning, kändes det orättvist. Man 
brände till och med upp räkningarna.

- Nog kunde man köpa några paket cigaretter 
i månaden, men att betala samma summa för 
att någon ska ta hand om ens avfall var inte lätt 
att smälta, minns Nygård.

Nygård hävdar att det viktigaste Ekorosk 
gjorde, var att bygga ut hela systemet på en 
gång. De avfallsbolag som inte har gjort det har 
i regel misslyckats.

- Det verkar som om det vi insåg för 20 år 
sedan ännu inte gått hem hos vissa avfallsbolag, 
menar Nygård. Ännu för några år sedan, då han 
fungerade som VD, ringde avfallsbolag upp för 
att fråga hur Ekorosk ordnat olika detaljer. 

Så kom Ekorosk till 

Skattjakt bland Skräpidéer

ekorosk 20 år!

Text: Maria Rönnqvist Stora fotot: Curt Nyman
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Henry Nygård

Kraftig tillväxt
Kommunerna Kaustby och Oravais kom 
med år 1996, Evijärvi och Vetil år 1997, 
Alahärmä och Kortesjärvi år 1998, Karleby 
stad år 2001 samt Kelviå och Lochteå år 
2002. Ullava kom med år 2009, när kom-
munen började höra till Karleby stad. Från 
att år 1995 ha omfattat fem kommuner 
med ca 45.000 invånare, betjänar Ekorosk 
idag 11 kommuner med ca 114 600 invånare.

Ekorosk skulle bli 
ett piggt och rent 
ställe, som ger en 
känsla av att det  

lönar sig att 
sortera.

EKOPUNKTEN                   5



Återvinningsstationernas öppettider är ibland 
opraktiska, kan de justeras?

Det är en resursfråga och ibland är det svårt att 
förutse rusningar. Vi för statistik över besöken på 
stationerna och försöker justera tiderna enligt det. 
Men vi kan se över situationen och återkommer, 
svarar VD Olli Ahllund. (Se ändrade öppettider i 
denna tidning! Red. Anm.)

Vissa avfallskärl för fritidsbosättningen töms för 
sällan. Vad göra åt det?

- Från och med i somras började vi tömma två 
gånger i veckan på vissa ställen. Vi följer hela tiden 
med behovet. Att folk inte håller sig till reglerna och 
lämnar allt möjligt skräp vid sidan om kärlen är svå-
rare att råda bot på, berättar driftschef Peter Sarelin.

Efter att Ekorosk anlitat inkassoföretaget Lin-
dorff att sköta betalningspåminnelserna, har på-
minnelserna skickats ut när 14 dagar gått efter 
förfallodagen och dessutom skickas påminnel-
serna till båda parterna i förhållandet. Varför?

- Med åren har Ekorosks kunder tyvärr blivit allt 
mer slapphänta med att betala räkningen. Konsu-
mentverket godkänner 14 dagars betalningstid. Den 
första påminnelsen som skickas ut från Lindorff är 
en påminnelse till den räkning som vi skickade ut 
två veckor tidigare. Om kunden ännu inte betalar 
räkningen, så blir det härefter frågan om indrivning. 
Att påminnelsen skickas till båda parterna i ett hus-
håll beror bara på att alla som äger fastigheten är 
skyldiga att se till att betalningen blir gjord. Efter-
som missförstånd kan uppstå när båda parterna i 
hushållet får betalningspåminnelsen, så har vi frågat 
Lindorff ifall den första påminnelsen istället kunde 
skickas ut som ett brev adresserat till båda parterna, 
berättar ekonomichef Yvonne Thodin. 

Det känns märkligt att flera transportföretag kör 

Plaståtervinning,  
lindorff och  
soPbilsrally

Text: Maria Rönnqvist

Vi bjöd in några personer med åsikter till kontoret i Pirilö. Journalist Mar-

cus Jansson, miljöengagerade forskaren Christin Furu och f.d. kommunal-

politikern Bjarne Sundfors. Österbottens avfallsnämnds chef Johan Hassel* 

fanns också med vid tillfället. Målet var att försöka vaska fram tankar kring 

Ekorosks verksamhet. Nedan följer ett urval av diskussionsämnena. Kolla 

om just dina funderingar finns med!
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omkring i grannskapet 
och tömmer sopkärlen, 
det är bl.a. oekologiskt 
och farligt för barnen.

Det att kommunerna 
kan välja transportsystem 
kommer med stor san-
nolikhet att kvarstå i den 
reviderade avfallslagen, 
som det förväntas att den 
sittande riksdagen ännu 
besluter om. Om man vill, 
kan man naturligtvis komma överens med sina 
grannar om att anlita en och samma transportör 
för att minska trafiken, berättar Österbottens av-
fallsnämnds chef Johan Hassel. 

När ska Ekorosk börja återvinna plast? Förbrän-
ning är väl en dålig lösning?

En enda förpackning kan ha flera lager olika lager 
plasttyper i sig. Att kvalitetsmässigt få ut dessa ur 
den ljusa påsen är krävande. Den finländska mark-
naden gynnar för tillfället inte plaståtervinning och 
det kostar en hel del att rena plasten, säger Sarelin. 

Ekorosk är inte bundet att leverera en viss mängd 
krossat energiavfall till Alholmens kraft, så i den 
bemärkelsen är vi i framtiden fria att utveckla verk-
samheten. Men vad är kunderna beredda att beta-
la för? Enligt vissa utredningar slängs 40 procent 
av maten, det är om möjligt ett större ekologiskt 
problem, säger Ahllund.

Vem är befriad från att vara ansluten till ordnad 
avfallstransport?

Ingen. Från och med år 2006 har alla gamla 
befrielser upphört att gälla. Det är den kommu-
nala miljövårdsmyndigheten som ska aktivera sig 
ifall någon tydligt känner på lukten att det bränns 
skräp i grannskapet. Österbottens avfallsnämnd är 

skyldig att förmedla upp-
gifter om vem som inte är 
ansluten till ordnad avfall-
stransport till myndighe-
terna, berättar Hassel.

Det är besvärligt att sam-
la farligt avfall, t.ex. låg-
energilamporna, tryggt 
om man bor trångt. 
Lång väg är det till åter-
vinningsstationen också.

Om vi skulle ha en extra återvinningsstation i 
t.ex. Jakobstads centrum, skulle det kräva mer per-
sonal. Däremot ordnar vi med jämna mellanrum 
insamlingskampanjer av farligt avfall. Vi är med-
vetna om att lågenergilamporna, som innehåller 
kvicksilver, är ett stort problem. Vi ordnar insam-
ling av farligt avfall nästa år.

Vi får hoppas att LED-lamporna snabbt tar över 
marknaden och lågenergilamporna blir opopulära, 
säger Ahllund.

Även om ens soptunna är nästan tom ibland måste 
man betala för tömning. Det känns orättvist. Det 
är väl bra att man inte producerar så mycket skräp?

- Grannar kan ha gemensamt avfallskärl ifall de 
kommer överens om saken. Kontrollera också att 
ditt avfallskärls storlek överensstämmer med mäng-
den avfall du producerar. Man kan trots allt fråga 
sig vilken service Ekorosks kunder för tillfället får 
för pengarna. Här får man till exempel lämna in sitt 
skräp gratis till återvinningsstationerna. Vi har också 
lyckats åstadkomma den högsta återvinningsgraden i 
landet Man kan se det på det sättet att tomrummet i 
kärlet är Ekorosk till godo – bolaget fungerar till ett 
självkostnadspris. Ingen dividend utbetalas, berättar 
Ahllund. 

www.ekoso.fi

Österbottens avfallsnämnd är en gemensam 

nämnd med ansvar över bosättningens avfall-

shantering i de 11 medlemskommunerna som hör 

till Ekorosk verksamhetsområde. Avfallsnämnden 

fungerar som en gemensam myndighet i de av-

fallsärenden som specificerats i avfallslagen och 

instruktionerna för nämnden. Avfallsnämnden 

gör upp avfallshanteringsbestämmelser och ger 

allmänna anvisningar samt fastställer taxorna 

för privata hushåll. Till avfallsnämndens upp-

gifter hör också att behandla anmärkningar om 

kommunala avfallshanteringsavgifter. Ytterligare 

ger Avfallsnämnden utlåtanden och utredningar 

i avfallsärenden till olika myndigheter. Samarbe-

tet med kommunernas miljövårdsmyndigheter 

och Västra Finlands miljöcentral är kontinuerligt. 

Till avfallsnämndens uppgifter hör att behandla 

ansökningar som gäller avvikande tömningsinter-

vall för avfallskärl. Anmälningar om gemensamt 

avfallskärl görs till Avfallsnämnden. Avfallsnämn-

den övervakar att villkoren för gjorda beslut upp-

följs, främst i form av inspektion av kompostorer.

*) Österbottens  
    avfallsnämnd

Grannar kan ha 
gemensamt av-
fallskärl om man 
vet var man har 

varandra.
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VÄRT ATT VETA

Nej se det 
snöar
Du kommer säkert ihåg att förra vintern var snörik. 
Kom ihåg att ditt avfallskärl även denna vinter ska hål-
las snöfritt – både kärlets lock och vägen till kärlet. 
Annars hamnar en hel del snö bland soppåsarna då av-
fallskärlet töms i sopbilen. Påsarna gör transportbandet 
i sorteringshallen i Pirilö vått och sorteringsprocessen 
lider. Dessutom har chauffören som tömmer sopkärlet 
på din gård mycket svårt att göra sitt jobb om snölagret 
är djupt. 

Nästa års  
insamlingskampanjer

Under våren ordnas balplastinsamling. Insamling av 
farligt avfall ordnas nästa höst. Spara dina använda lå-
genergilampor på ett skyddat ställe tills dess, eller för 
dem till närmsta återvinningsstation. De innehåller 
kvicksilver. 

Om en förpackning inte är helt tom:

Nagellack är farligt avfall och hör hemma på återvin-
ningsstationen. 

Detta gäller också alla överblivna sminkpro-
dukter, alla hårvårdsprodukter från schampo till 
stylingprodukter samt olika typer av krämer. Krä-
mer som innehåller medicin ska till apoteket. 
Om en sprayflaska inte är helt tom ska den till åter-
vinningsstationen. 

Helt tomma förpackningar:

En helt tom sprayflaska får sorteras som metall. I 
övrigt sorteras tomma burkar eller flaskor enligt det 
material som de är gjorda av. En tom schampoflaska 
är energiavfall. En metallkork sorteras som metall, en 
tom parfymflaska av glas sorteras som glas. Eftersom 
metall är det värdefullaste materialet för återvinning, 
sorteras en behållare som metall även om den till 
största delen skulle bestå av glas.

Centria, som är forsknings- och ut-

vecklingsenheten vid Mellersta Öster-

bottens yrkeshögskola, har igen räknat 

ut vad Ekorosks kunder tycker om sitt 

avfallsbolag. Kundenkäten, som årligen 

slumpmässigt skickas ut till 500 hus-

håll, gav i år 143 inlämnade svar. I år 

fick Ekorosk 8,6 i betyg. Det är högst 

hittills.

- Jag ser resultatet som ett klart 

ställningstagande för vårt sorterings-

system, säger Ekorosks VD Olli Ahllund.

Ifjol var vitsordet 8, 4 och samma 

året dessförinnan. Skalan som an-

vänds är 4-10.  Det som framkommer i 

kundenkäten används för att utveckla 

Ekorosks verksamhet. 

Tre matkorgar lottades ut bland 

dem som lämnat in svar. Vinnarna är 

Markus Paananen från Ruotsalo, Sa-

muli Kleimola från Vasikka-Aho och 

Mauri Lähdemäki från Överpurmo. 

Daniela Östman och Alexandra Stenvall vid Mellersta Österbottens yrkeshögskola drar vinnarna.

Högsta  
vitsordet  
hittills 

Vart ska  
gammal kosmetika? 

Företagare OBS! 
Uppdaterade behandling-

savgifter finns på  
www.ekorosk.fi. Rikta dina 

funderingar till företagsrådgi-
vare Marko Berg tfn 781 4517 

/ 050-561 6190 eller  
marko.berg@ekorosk.fi.
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Soppåsens ABC

Du ska använda högst 30-liters påsar av en tå-
lig plastsort. Sådana som du gör uppköp i eller 
påsar av samma kvalitet duger. Smällknut gäller.

Avfall som sätts i en tunn fruktpåse kommer 
inte till sin rätt, utan läcker ut och blir ett fört-
ret på transportbandet i Ekorosks sorteringhall. 
Plasten är så tunn i dylika påsar, att den inte 
klarar av den krävande resan sopkärlet – sop-
bilen – sorteringhallen – optiska sorteraren. 
Om stora och / eller svaga påsar öppnar sig på 
sorteringsbandet i sorteringshallen leder det till 
produktionsavbrott och kan till och med utsätta 
personalen för fara. 

I vissa butiker säljs mycket tunna vita och 
svarta påsar på rulle. Dessa är också för tunna 
– välj hellre en lite grövre plastsort. Komposter-
bara påsar går heller inte. De är tänkta för det 
som ordet innebär, alltså för att kompostera ma-
terial. De håller inte heller för det avfallsbehan-
dlingssystem som gäller på Ekorosks område. 

Sopkärlet ska enbart innehålla väl knutna 
ljusa och svarta påsar. Löst liggande material i 
kärlet försämrar sorteringsprocessen i Ekorosks 
sorteringshall och kan i långa loppet leda till 
ökade avfallskostnader för kunden. 

Allan Björkgård från Karleby blev lycklig 

vinnare av en Jopo-cykel. Under som-

maren och hösten har Ekorosks kunder 

haft möjligheten att svara på sorte-

ringfrågor bl.a. under  stationsdagarna, 

Gröna Dagen och Öppet hus och sam-

tidigt deltagit i sommarlotteriet. Drag-

ningen försiggicks den 22 september i 

Ekorosks kontor av äldre konstaplarna 

Aki Kallio och Juha Koistila. 

Allan vann  
Jopo-cykeln

Vi sorterar  
bättre och  
bättre

Varje sommar genomförs en 

plockanalys av avfallet i de svarta 

och ljusa påsarna som transpor-

terats till Ekorosk. Med analysen 

försöker man mäta hur bra folk sor-

terar. Trenden är glädjande nog sta-

digt stigande. År 2005 var det rätt 

sorterade materialet i svarta påsen 

75, 5 procent och i år har procen-

ten tagit sig upp till 86,6. För ljusa 

påsen är siffrorna för samma period 

75,5 och 83 procent. 

De avfallstyper som åker mest 

fel är plast och papper. De ska i 

ljusa påsen även om de skulle vara 

våta eller smetiga. 

 I sommar har Pontus Wistbacka kollat vad som 
finns i 610 svarta påsar och lika många ljusa.

Nykarleby, kvarNvägeN 15: 
Öppet måndag kl. 14-18 och torsdag kl. 12-18 

samt första lördagen i månaden kl. 10-13.

 

kortesjärvi, olliNkaNkaaNtie 94: 
Öppet torsdag kl. 14-18 och andra lördagen i må-

naden kl. 10-13. 

kelviå, kruutikellariNtie 5-7: 
Öppet torsdagar mellan 1 april och 1 oktober  

kl. 12-18, övriga torsdagar i året kl. 14-18. Fjärde 

lördagen i månaden kl. 10-13.

räyriNki, PataNaNtie 331: 
Öppet första och tredje tisdagen i månaden mellan 

1 november och 30 mars kl. 12-16, övriga första 

och tredje tisdagar i månaden kl. 14-18.

kaustby, vissavedeNtie 6: 
Öppet måndag och onsdag kl. 12-18 mellan 1 april 

och 1 oktober, övriga måndagar och onsdagar 

i året kl. 14-18. Sista lördagen i månaden kl. 10-13.

Ändrade  
öppettider  
fr.o.m. 1 januari

Du har möjlighet att visa upp dina bilder i Ekorosks årskalender 

för 2012 - alltså om ett drygt år. Vi efterlyser digitala fotografier 

i olika årstider av kulturmiljön på Ekorosks verksamhetsområde. 

Några år gamla bilder fungerar också. Huvudsaken är att bilden 

är skarp, har högsta upplösningen som din kamera presterar, 

har ett fint eller intressant motiv, samt går att trycka på en 

liggande A4. Ifall människor finns med på din bild måste du 

förstås fråga lov av dem.

Tävlingen är öppen för alla, men var och en får skicka in 

högst tre bilder. Endast fotografier som fotografen själv är 

upphovsman till kan vara med i tävlingen och bilderna ska 

inte ha varit publicerade tidigare. Vi önskar att bilder från hela 

vårt verksamhetsområde ska synas, aktivera er därför på alla 

orter!

Sammanlagt publiceras 12 bilder. För en publicerad bild 

betalas 30 euro. Användningsrätten sträcker sig till en tryckt 

bild i årskalendern 2012. Fotografens namn och platsen för 

fotografiet kommer fram i kalendern. 

Fotografierna, som ska vara namngivna med foto-

grafens namn, ska skickas in senast den 1 juli 2011 an-

tingen digitalt till info@ekorosk.fi med 

ämnet ”Fototävling” eller per CD-skiva till Ab Ekorosk Oy / In-

formatör, Spituholmsvägen 90, 68600 Jakobstad. Bilderna ska 

vara tagna med maximal upplösning och vara i jpg-format. 

Kom ihåg att kontrollera att e-postprogrammet inte förmins-

kar bildfilen! 

Kom även ihåg att bifoga ett dokument med platsens namn 

där bilden är tagen, fotografens namn, e-postadress, telefon-

nummer och gatuadress. Bilderna returneras inte. 

Fototävling

Helgernas öppettider
De återvinningsstationer som är öppna den 23 december stänger klockan 16.00 den 

dagen. På nyårsafton den 31 december stänger de som är öppna den dagen klockan 

16.00.
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Risut, puumateriali (isot määrät)
Ris, trämaterial (större mängder)

Ulos
Ut

Sisään
In

T
u

h
ka A

ska

L
asi G

las

M
u

o
vip

u
ssit

P
lastp

åsar

K
eräysp

ap
eri

R
etu

rp
ap

p
er

Jääkaapit, pakastimet
Kylskåp, frysboxar

Painekyllästetty puu
Tryckimpregnerat trä

Kartonki
Kartong

Kipsi
Gips

Kaatopaikka
Deponi

Energiajäte
Energiavfall

Puujäte
Träavfall

Metalli
Metall

Kierrätyskeskus Retron 
keräyspiste
Återvinningscentralen Retros 
insamlingspunkt

puh tfn (06) 781 4540 www.ekorosk.fi 

Besöket löper smidigt om du i förväg sorterar ditt skräp i denna ordning  
Käynti sujuu helposti kun lajittelet jätteet etukäteen tässä järjestyksessä  

Renkaat
Bildäck

Kaatopaikka
Deponi

Energiajäte
Energiavfall

Puujäte
Träavfall

Metalli
Metall

Elektroniikkaromu
Elektronikskrot

Tietokoneromu
Dataskrot
Loisteputket
Lysrör

Energiansäästölamput
Lågenergilampor

Turve
Torv

Spraypullot
Sprayfl askor
Öljysuodattimet
Oljefi lter
Jäteöljyt
Spillolja

Akut
Ackun

Paristot
Batterier

Liuotinjäte
Flytande lösningsmedel

Maalijäte
Målavfall

Televisiot
Tv:n

Hyötykäyttöasema Pirilössä, Pietarsaari
Återvinningsstationen i Pirilö, Jakobstad

Kiitos! Tack!

Sosiaalitilat

Sociala
utrymmen
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