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Förslag till beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta 

att   notera informationen till protokollet, 

att   skrivelsen därmed anses besvarad. 

Ärendet 
Valborg ska i år miljömärkas enligt Håll Sverige Rents miljömärkning, 
http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/land/miljomarkt-event 

En tydlig instruktion om att skräpet ska källsorteras kommer att tas fram för att dela ut till de 
föreningar som hjälper kommunen att städa efter exempelvis Valborg.  

Eftersom det inte bara är kommunen som tar in föreningar för att få hjälp med städningen så 
kommer detta tas upp i Valborgsarbetets styrgrupp och i arbetsgruppen för renhållning. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag GSN 4 mars 2015 § 37 
Skrivelse från Stojka Lakic (FP) 
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Sortera skräp morgonen efter Valborg  

Läste i UNT den 11 februari - Artikelns rubrik - Lugnet innan valborgstormen.  

http://etidning.unt.se/untunt/2015/02/11/index.aspx   att man inom Uppsala kommun haft ett möte 

för att förbereda en lugn Valborg.  

Men i referatet nämns inget om vad som händer med allt skräp dagen efter Valborg. Uppsala vaknar 

med mängder av sopor på sina gator, torg och i parkerna. Särskilt Ekonomikumparken och 

Slottsbacken brukar vara överfulla med skräp. Kommunen köper ju rensning av skräp i olika parker 

morgonen efter Valborg av idrottsklubbar. De gör ett bra jobb. Men de blandar alla sorters sopor 

i plastsäckarna. Här skulle man behöva sopsortera: en person får i uppdrag att enbart samla 

plastflaskor (som man ju får pant för), en annan övriga plastgrejer, nästa färgat /ofärgat glas, en 

tredje pappersskräp, osv.  Kommunens strävan efter sortering av avfall ska väl respekteras även i 

detta sammanhang! 

 

Därför vill jag föreslå nämnden att man i avtalet om rensning av skräp morgonen efter Valborg gör 

tillägget  

att allt skräp ska (om möjligt) sopsorteras enligt ovan.  

Stojka Lakic 
Ledamot FP 
Uppsala 2015-02-20 
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