Pressmeddelande den 7 januari 2019

Växjös nya kretsloppspark invigd
Idag öppnades grindarna till Växjös nya återvinningscentral – Norremarks kretsloppspark
genom att ”röda mattan” när nio stycken återbrukade mattor rullades ut för de första
besökarna.
I kretsloppsparken är den nya rampen för avfallssortering i tre filer och byggd i två nivåer för att
dela på tung yrkestrafik och besöksfordon vilket gör att alla besökare får mer yta, köerna blir färre
och att trafiksituationen blir tryggare. Insamlingen av farligt avfall och elektronikavfall flyttat in
under tak för att ge säkrare hantering och mottagning. I samband med invigningen förändras
öppettiderna, med längre öppettider på lördagar och söndagsöppet.
-

Att vi kan erbjuda en högre och bättre service till våra invånare, speciellt i en kommun som
växer är väldigt positivt, säger Sofia Stynsberg, styrelseordförande för SSAM och tekniska
nämndens ordförande i Växjö kommun.

Det första som möter besökarna är ett återbruk där det finns möjlighet att lämna prylar till second
handförsäljning eller bistånd. Under våren kommer den gamla sorteringshallen anpassas till en
större återbruksinsamling för att ge ännu bättre möjligheter för just återbruk.
-

I en tid med ökad konsumtion och ökade avfallsmängder måste vi göra kraftfulla insatser
för att bryta den utvecklingen. Ett steg är att göra det enkelt för kunden att sortera, att
återbruka och helt enkelt göra rätt. Vi har en vision om ett Småland utan avfall och den här
kretsloppsparken markerar början på det arbete vi kommer att göra i regionen, säger
Jessica Cedervall, vd för SSAM.

-

De senaste åren har vi tagit stora kliv från deponi till energiåtervinning och
materialåtervinning. Därför är det bara naturligt att vi nu tar ytterligare ett kliv uppåt i
avfallstrappan och satsar mer på återbruk och ännu bättre sortering, fortsätter Sofia
Stynsberg.

Förutom att ”röda mattan” rullades ut för besökarna bjöds det även på värmande soppa gjord på
matsvinn, det vill säga mat som annars hade slängts i butiken.
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