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Efter mycket lång pla-
neringstid har Arvika 
kommun bestämt sig för 
att börja samla in matav-
fall. I höst är det tänkt att 
insamlingen ska gå igång 
efter att frågan diskuterats 
sedan 2009.

Igångsättandet ska ske 
successivt och starta i cen-
tralorten för att sedan avslu-
tas 2017 då alla kommunin-
vånare ska kunna bidra med 
sitt matavfall för framställ-
ning av biogas.

Inne i fastigheterna kom-
mer insamlingen att ske i 
papperspåsar. Utomhus 
kommer fastighetsägarna 

att få nya sopkärl som delas 
in i två fack. En för matav-
fallet och en för övrigt av-
fall. Insamlingen kommer 
att vara frivillig men en dif-
ferentiering av avgifterna 
införs.

Uppretad
Just förslaget till taxor har 
retat upp Arvikabon Syl-
via Nyström, som redan i 
dag samlar in sitt matavfall 
via den så kallade Bokashi-
metoden. Taxeförslaget 
innebär att de som samlar 
in matavfallet via kommu-
nens delade kärl får den bil-
ligaste taxan, de som inte 

alls samlar in matavfallet 
får dyraste avgiften, medan 
de som själva komposterar 
sitt matavfall, exempelvis 
Sylvia Nyström, hamnar 
mittemellan.

– Nu blir jag riktigt arg, 
säger Nyström. Jag straf-
fas med en högre avgift än 
kommunens metod bara 
för att jag tar vara på mitt 
eget matavfall. Det borde 
i stället vara tvärt om, att 
jag får en lägre avgift för att 
jag gör detta på egen hand. 
Nu uppmanar man nästan 
mig och andra Arvikabor 
att slänga sin mat för att 
göra kommunen glad, det  
tycker jag rimmar dåligt 
med den miljömedveten-
het jag, och andra, försöker 
visa.

Bokashi-metoden innebär 

i grova drag att mikroorga-
nismer omvandlar matav-
fall till jordförbättring som 
kan användas i rabatter el-
ler köksland. Detta via en 
lufttät Bokashi-hink och en 
påse Bokashiströ där ströet 
blandas med matavfallet i 
hinken.

Vikt
När innehållet i hinken jäst 
färdigt kan man göra jord av 
innehållet. Det blir inte jord 
direkt i hinken utan detta 
sker när det jästa matav-
fallet grävs ner i trädgårds-
jorden. Förutom bokashi-
kompost för jordförbättring 
bildas även en vätska, ett 
slags gödselvatten för väx-
ter.

– Lite över två år har jag 
använt den här metoden och 

jag tycker den har fungerat 
fantastiskt bra.

Mera kritisk är alltså Ny-
ström till kommunens för-
slag till kommande taxor, 
särskilt när hon anser att 
hon måste ha en soptunna 
för annat avfall. När det gäl-
ler vanligt avfall försöker 
hon dock att sopsortera så 
mycket det går och skulle 
egentligen vilja ha ett tax-
esystem byggt på vikt.

– Jag tycker jag är miljö-
vänlig på alla sätt, det blir 
inte mycket sopor hos oss 
inte. Och sett till mat avfallet 
gör jag min egen jord och 
köper inte jordsäckar som 
dessutom transporterats 
långa vägar. Ändå straffas 
jag. Men nu får jag väl slänga 
en smörgås i facket för  
matavfall i det nya kärlet  

för att få en lägre avgift.
Sylvia Nyström har haft 

mejlkontakt med både 
renhållningschefen Dan Jo-
hansson och vd;n för Arvika 
Teknik AB, Anders Norrby, 
om de kommande taxorna. 
Ljuset i mörkret är att tax-
orna inte är slutgiltigt fast-
ställda utan det kommer 
kommunfullmäktige att 
göra i höst, enligt planerna.

– Anledningen till att tax-
eförslaget ser ut som det 
gör är den samhällsnytta 
som fås genom att samla in 
matavfallet för rötning till 
biogas och produktion av 
biogödsel vilket ska avspeg-
las i taxesättningen, så kall-
lad styrande taxa, säger Dan 
Johansson.

Hans-Åke Henriksson

ARVIKA. Insamling av matavfall på olika vis

Här är Sylvia Nyströms jordfabrik. Här blandar hon matavfallet från Bokashi-hinken med jord. Tämligen snabbt omvandlas då matavfallet till jord, vilket hon i nästa skede lägger i sina rabatter.

Kommuntaxor vill Sylvia inte le åt

Sylvia Nyström komposterar sitt eget matavfall enligt 

Bokashi-metoden och är kritisk till kommunens förslag till 

taxor för hushållsavfall. Enligt förslaget får hon betala mera 

än kommunens kommande insamling av matavfall. 

Bokashi-strö sprids över matavfallet i hinken. När innehållet 

i hinken jäst färdigt kan man göra jord av innehållet. Det blir 

inte jord direkt i hinken utan när det jästa matavfallet grävs 

ner i trädgårdsjorden.   

UPPRÖRD. Sylvia Nyström är arg, arg 
på kommunens förslag till taxor för 
kommande hantering av hushållsavfall.
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Här är Sylvia Nyströms jordfabrik. Här blandar hon matavfallet från Bokashi-hinken med jord. Tämligen snabbt omvandlas då matavfallet till jord, vilket hon i nästa skede lägger i sina rabatter. FOTO: HANS-ÅKE HENRIKSSON

Kommuntaxor vill Sylvia inte le åt

Det växer bra hos Sylvia Nyström i Arvika. 

Bar sprit på 
Putte i parken
KARLSTAD. En ung man 
bosatt i Arvika misstänks 
för brott mot alkohollagen. 
Killen, som är 16 år gam-
mal, togs av polis när han 
gick och bar på starksprit 
under festivalen Putte i 
parken i helgen. Brottet 
rubriceras som langning.

Anmäler vakt 
på Bryggan
ARVIKA. En man i 30-års-
åldern har anmält en vakt 
på Olssons brygga för att ha 
brutit hans handled natten 
till söndag. Mannen var och 
dansade med en kompis 
och blev hämtad av en vakt 
och förd ut från området. 
En annan vakt ska då enligt 
30-åringen ha kommit och 
brutit hans handled.

Misshandel vid 
mopedköp
EDA. Ett mopedköp i Eda 
kommun slutade med 
osämja mellan köpare och 
säljare. Säljaren, som är i 
40-årsåldern, ska enligt 
köparen, som är i 30-års-
åldern, ha sparkat honom 
i ryggen ett antal gånger. 
Säljaren har i sin tur anmält 
köparen för att inte ha läm-
nat tillbaka lånade verktyg.

Misshandlades 
medvetslös
CHARLOTTENBERG. En 
man i 55-årsåldern miss-
handlades svårt under 
söndagskvällen. En fastig-
hetsägare ringde 112 efter 
att ha hittat mannen livlös i 
sitt rum. Mannen fördes till 
sjukhus och ska ha fått svåra 
skallskador. Polisen arbetar 
vidare med händelsen.

Par anmäler 
granne
EDA. Ett par i Eda kommun 
anmäler sin granne för ola-
ga hot. Mannen har enligt 
paret gett dem problem i ett 
års tid, genom att uppföra 
sig hotfullt. Grannen bär 
enligt paret alltid kniv och 
ska ha kallat dem för idioter.

Vandra längs Viksälven

ARVIKA. I kväll anordnas en älvvandring i Rackstad. 
Man utgår från dammen, där naturläraren Anders Ljung-

gren möter intresserade deltagare och tar dem med på en 
vandring längs Viksälven. 

Vandringen arrangeras av Rackstads Ideella Kvarnför-
ening.

Om Ukraina på biblioteket
ARVIKA. I morgon torsdag klockan 18 äger ett föredrag 
om situationen i Ukraina rum på Arvika stadsbiblioteket. 
Bakom arrangemanget står Galina Strömberg. Just nu 
pågår även lägerverksamhet i västra Värmland med besök 
av barn från Ukraina. ”Jössehäringar hjälper barn” står 
bakom detta återkommande arrangemang.

Bogens första musikfestival
BOGEN. På lördag 11 juli är det musik för hela slanten när 
Bogens bygdegårdsförening anordnar musikfestival. Aina-
Britt Westbye inleder klockan 12 och följs av bland annat 
Eda-Eidskogs dragspelasklubb och Göran Bruntesson. 
Förutom musik erbjuds kaffe, våfflor, hembakta kakor 
samt en sommartallrik.

Travvinst till väst
SULVIK. I lördagens V75-omgång på Halmstad blev det 
god utdelning på sju rätt. En andelskupong inlämnad hos 
Ica Nära Sulvikingen i Arvika gav 243 375 kronor. An-
delskupongen, som kostade över 2 000 kronor, innehöll 
förutom 5,9 rader med sju rätt, 100,3 rader med sex rätt 
och 666,7 rader med fem rätt.

Det vinnande systemet var sålt i 59 andelar, vilket inne-
bär att varje andel är värd 4 125 kronor.

NOTERAT.


