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Processen med den planerade återvinningscentralen har tagit lång tid och nu när 

Kvarnkullens återvinningscentral inte längre finns kvar ser vi hur grovsopor läggs på 

andra platser. Detta skapar upprördhet bland medborgarna och även ökade kostnader för 

både fastighetsbolag och staden. SÖRAB har, på eget initiativ, öppnat Returpunkten i 

centrala Sundbyberg och lyckats skapa en attraktiv och välanvänd plats för återbruk och 

återvinning. 

 

Detaljplanen som fanns för den nya återvinningscentralen har hamnat i kollision med 

detaljplanen för bostäder på området. Detta innebär hårdare krav för buller och frågan 

blir, om det ens går att genomföra nu. SÖRAB har flera alternativa förslag för att snabbt 

få en lösning på plats. En återvinningsstation mer i stil med Returpunkten, men i större 

skala, skulle kunna passa området bättre. Men för att kunna ändra detaljplanen och få till 

en lösning kräver detta tydliga besked från kommunen och nuvarande styre. 

 

Sundbyberg stad borde aktivt arbeta för återbruk, återvinning och cirkulär ekonomi. Vi 

behöver bli bättre på att stärka dessa aktörer som kan hjälpa oss att göra den behövliga 

gröna omställningen som krävs för att uppfylla alla miljö- och klimatmål. Att förverka en 

sådan möjlighet skulle föra oss ännu längre bort från att klara hållbarhetsutmaningarna.  

 

Även Returpunkten i centrala Sundbyberg behöver besked senast under 2021 då det 

endast är ett pilotprojekt av SÖRAB. Lokalen hyrs av Fastighets Förvaltaren AB. Staden 

har trots allt rådighet över om vi kan möjliggöra för att den verksamheten ska vara kvar 

eller inte. 

 

Vi ser Returpunkten som ett vinnande koncept för att lokalt arbeta för mer återbruk. Det 

gynnar folk med ekonomiskt små marginaler, tar effektivt vara på resurser, är sociala 

mötesplatser och minskar stadens miljöavtryck. Vänsterpartiet vill därför att Returpunkter 

aktivt ska stöttas och vara en del av stadens strategi. Vid nybyggnation kan krav ställas, 

inte minst på vårt eget bostadsbolag för att skapa yta eller lokaler så att fler returpunkter 

kan upprättas. 

 

Med anledning av ovan vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelseordförande Peter 

Schilling (S):  

 

- När kommer besked meddelas till SÖRAB om våra intentioner för kommande 

återvinningscentral eller dess alternativa förslag? 

- När kan en detaljplan vara klar för att påbörja byggnationen? 



 

- Avser ni att ge Förvaltaren direktiv att förlänga avtalet och förstärka 

förutsättningar för att ha kvar Returpunkten i centrala Sundbyberg? 

- Anser ni att returpunkter är ett bra koncept för att öka återbruk och återvinning, 

samt förstärka kunskapen om densamma.  

- I sådant fall, vilka andra planer eller ambitioner finns det för att möjliggöra fler 

returpunkter i flera stadsdelar? 

 


