Farligt avfall hos Axels
tivoli sedan i våras
Dunkar med
oljor och förtunning,
behållare med spillolja
som riskerar att läcka
ut i marken. Så har det
sett ut hos Axels Tivoliworld AB i Getinge
sedan i april förra året.
GETINCE.

Nu har miljö- och hälsoskyddsnämnden tröttnat
och förelagt företaget att ta
hand om det farliga avfallet.
Bland annat krävs det att
området vallas in och förses
med tak, så att inte avfallet
utsätts för väder och vind
och kan sprida sig till om-

Vi har varit ute
medvårativolinpå
marknader och festivaler under hela våren och sommaren.
När vi kom hem i höstas hann vi inte ta
bort de här dunkarna.
TONY ANDREASSON,
vd för Axels Tivoliworld

givningen om behållarna
börjar läcka. Om det inte
sker riskerar bolaget att få
betala ett vite. Anledningen
till att man tar i med hård-

sten av oljor och nedplockade lastbilsmotorer med att
tivolits personal själv servar
sina fordon.
Men nu tycks Axels Tivoli- M e n det ska vi sluta
world ha vaknat. 1 en skri- med nu. Det blir kostsamt
velse till miljö- och hälso- att bygga tak och invallning.
skyddskontoret lovar man Då sparar vi inget på att
att området ska vara städat själva ta hand om lastbilartill den 31 januari i år.
na, utan det är bättre att vi
- V i har varit ute med lämnar iväg dem för servivåra tivolin på marknader ce, säger Tony Andreasson,
och festivaler under hela som också förklarar att de
våren och sommaren. När dunkar och motorer som
vi kom hem i höstas hann vi nämns i föreläggandet reinte ta bort de här dunkar- dan har städats bort.
na, säger Tony Andreasson,
vd för Axels Tivoliworld.
Miljö- och hälsoskyddsHan förklarar förekom- nämndens föreläggande
handskarna är att det första
kravet från förra våren inte
gav något resultat.

innehåller också ett krav på
att företaget årligen ska
lämna in en rapport om vilka mängder och vilket slag
av farligt avfall som har
uppkommit inom verksamheten föregående år, samt
vilka anläggningar avfallet
har transporterats till.
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