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Bakgrund
Kommunen planerar sortering av matavfallet fiir produktion av Biogas. Manga medborgare
kommer dzirftir att sjiilva vilja kompostera sitt matavfall. Atla kan kompostera. Frfln det
minsta hushillet i liigenheten till villa och storkdk.

Fdrslaget
Den optimala metoden ftir att slikra kretsloppet iir att kompostera matavfallet och iterftira det
till jorden diir det hrir hemma. Diirfiir borde Mariestads kommun som biosf?trskommun
stimulera och stddja detta.

Fdrslaget bygger

pi

bokashimetoden.

Det iir billigt
Det kan anviindas inomhus 6ret runt
Det kan lagras
Det iir enkelt och smidigt
Det gdr att kompostera allt matavfall
Det blir inga utsliipp av metan eller koldioxid
Det 2ir den enda godkiinda metoden

Avfallskontoret bdr diirfiir ombes6rja att Bangahagen anordnar och anvisar plats diir
fermenterad bokashikompost kan placeras infiir jordproduktion. Anledningen iir att alla inte
har m6jligh et atl tahand om bokashikomposten sjiilv a, bl.a ft)r att man bor i liigenhet.
Eftersom matavfallet konserveras genom syrning/ jtisning( ej rdtning) med hjiilp av
mikroorganismer/ bakterier iir processen mycket snabb. Under den mest gynnsamma perioden
pi sommaren kan man efter 2-3 veckor i'Jordfabriken" anviinda den ftir plantering. Owig tid
iir processen lfrngsammare i takt med temperaturfall. Fcirslagsvis kan kompos@isarna liimnas
i ett vanligt sopktirl med lock. Fortsatt procedur utarbetas och anpassas till <ivrig verksamhet-

Volymen beror naturligtvis pi vilket strid projektet ffir men man ffir riikna med en lugn
inkdrningsperiod vilket ocksi tir att ftiredra.
Ett,,normalf'hushill producerar ca 350- 400 liter bokashikompost per 6r. Belastningen p6
nya
Bangahagen blir diirfiir inledningsvis ej m?irkbar. Pi sikt bilr man dock kunna riikna med
arbetstillftillen. Kommunen f6r ocks6 ett bra tillskott av n?iringsrik jord.
Varftir inte samarbeta med Dacapo Trtidgirdsskola ?
Den som viiljer att kompostera sjiilv b<ir ej heller drabbas av kostnaden som avser
biogasproduktionen. Medborgare miste ocksi ha mojligheten att gltiru fran de olika
altemativen vid ?igarbyte, flytfiring m.m-

Slutsats
Medborgarftirslaget leder inte till nigra kostnader annat tin att placera ut ett avfallsk?irl pi
Bangahagen pi d?irftir liimplig plats. Medborgaren stir sjiilv ftir alla kosfirader avseende
komposteringen och leverensen till Bangahagen. I talt med att leverenserna <jkar miste
givetvis insatserna anpassas diirefter.
Undertecknad vet att avfallskontoret inte motsiitter sig att Medborgare komposterar sitt eget
matavfall med godkiind metod. Detta ftirslag striicker sig dock liingre. Medborgaren skall
informeras, stimuleras och som incitament slippa kostnaden ftir biogasprojektet.

i "Viigvisaren" 2Al5l 16 sid 5.
iir stolta, vi }ir unika och vi jobbar fiir framtiden. Du, som invinare i
Mariestads kommun, iir en del av detta arbete ! Gdr Du nigot fiir att bidra till en
hflllbar framtid i vir kommun, dela giirna med dig av det tiII oss. Kontakta
kommunikationsenheten" slut citat.
Jag liiser dessutom

Citatz" Vi

Hiir kommer mitt bidrag.
Mariestad 2417 2015
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Leksbergsvlgen5T
542 44 Mariestad
0501- 47672

Mail: swald@telia.com
Bil: Varftir bakterier

