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Ave utanfor staden rustas upp 
HEM: "Kan handia om valdigt stora pengar" 

Getinge AtervinningS 
OPPETTIDER % 

5ondag 0 9 . 0 0 - 1 5 00 

GLADJEBESKED. Efter nedlaggningen av Mervinningscentralen i Simllngsdalen kan man nu MEM 
lugna de boende I Getinge och Oskarstrom. Deras eitervinningscentraler kommer vara kvar. 

GETINGE. 
I forra veckans num-
mer stod det att lasa 
om den kommande 
nerlaggningen av 
atervinningscentra-
len i Simlangsdalen. 
Nu kan 7 Dagar av-
sldja att Getinge-
och Oskarstroms-
boma kan pusta ut. 
Atervinningscentra-
lerna dar kommer 
att vara kvar. 

- De ska ses over for upp-
rustning inom en snar fram-
tid, konstaterar Anders Bred-
fell, kommunikationschef pa 
H E M (Halmstads Energi och 
Miljo). 
Fa besokare och en lag ater-
vinningsprocent lag t i l l grund 
f5r beslutet att stanga atervin-
ningscentralen i Simlangs
dalen. Dessa tva faktorer var 
ocksa anledningen t i l l att 
Bade Getinge och Oskar-

stroms atervinningscentraler 
lange svavade i ovisshet. Men 
nu finns det inte liingre nagra 
orosmoln - upprustning av 
centralerna kommer att borja 
under 2013, sager man nu pa 
HEM. 

— Friimst iir det atervin-
ningsgraden pa avfallet vi tit-
tar pa. Centralerna i Getinge 

och Oskarstrom at relativt 
valbesokta, men liksom ater-
vinningscentralen i Simlangs
dalen iir de i behov av omfat-
tande ombyggnad for att klara 
framtida behov, siiger Anders 
Bredfell t i l l 7 Dagar. 

- Det iir naturligtvis flera 
faktorer man maste titta pii 
innan man fattar beslut om 

hut de ska rustas upp,-menar 
han. 

Kommer ses over 
Enligt Bredfell kommer man 
pa H E M nu att se over de bada 
atervinningscentralerna for att 
inom en relativt snar framtid 
komma t i l l ett beslut om vad 
som ska goras. Helt klart i i i 

dock att de bada anliiggning-
arna iir i behov av omfattande 
upprustning, vilket ocksii 
kommer att ske. Han siiger 
att man alltid stravar efter att 
uppnii en sa hog atervinnings-
grad som mojligt pa det avfall 
man tar hand om. 
- Som det iir idag gar en for 
stor andel av det inkomna av
fallet i Getinge, Oskarstrom 
och Simlangsdalen t i l l deponi, 
och det at inte alls bra, siiger 
Anders Bredfell, som menar 
att man i vissa fall darfor mas
te gora avvagningar om vilket 
alternativ som at fordelakti-
gast miljomassigt. 

- Det iir inga enkla beslut, 
men ibland kan det vara biittre 
att man far aka en lite liingre 
stracka med sitt avfall och att 
det istiillet blir atervunnet. Se
dan kan vi inte sticka under stol 
med att det iir en ekonomisk 
aspekt i det hela. Vi har bara 
vara avgifter att tillga som ska 
tiicka upp verksamheterna, och 
en upprustning kan handia om 
viildigt stora pengar. 

Viktigt med dialog 
En viktig del i hanteringen av 
iitervinningscentralerna iir en
ligt Anders Bredfell att man 
hiiller en god dialog med ortsbe-
folkningen som berors av beslu-
ten. Han siiger att man hittills 
inte mott niigra storre protester 
fran boende i Simlangsdalen 
och att man under en langre 
tid fort dialog med de boende 
i Getinge om atervinningscen-
tralens framtid. 

— Jag har fatt nigra enstaka 
mejl dar man tycker att det 
iir fel att vi lagger ner i Sim
langsdalen. Men manga har 
ocksii sagt att en nedliiggning 
var ett battre alternativ an att 
driva den vidare i det befint-
liga skicket. 

Sa nu behover alltsa inte 
folk i Getinge och Oskar
strom vara oroliga? 

- Nej, det behover de inte 
vara. 
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