Motion
avseende ”Strandrensningsmaskin”
Söderslättspartiet anser att kvaliten på strandrenhållningen kan förbättras och yrkar på att en för
ändamålet, avsedd strandrensningsmaskin ska användas för detsamma.
Bakgrund
Trelleborgarna värnar om kommunens centrum, torg, landsbygd, palmer m.m. och stränder. Liksom
allt annat måste dessa underhållas med lämplig personal och anpassade maskiner. Snöröjning sker
därför med plogbil, gatusopning med påkopplat sopaggregat o.s.v. men strandstädning sker med det
som kommunen formulerat i upphandlingsunderlagets kravspec, vilket blivit en "hjullastare försedd
med betskopa"!!!
Nuläge
Efter många års primitiv strandrensning, har nuvarande entreprenör trots allt fått till ett hyfsat
underhåll av våra stränder. Men det kan bli mycket bättre! Vår entreprenör har god lokal kännedom
om var, när och hur strandrensning ska ske, men städintervall och kvalitetsnivån är begränsad utifrån
avtalet styrning.
Behov
Enbart avhjälpande åtgärder vid större tångansamlingar försvårar rensningen och insaten blir inte så
effektiv som med rätt förfrågningsunderlag, där tillsyn och ett förebyggande arbete ska ingå. För att
lyfta fram Trelleborgs stränder och synliggöra dess "guldkorn", så behövs det regelbundet underhåll
över sommarperioden och en målsatt kvalitetsnivå på resultatet.

Åtgärd
Liksom när det gäller gatuunderhåll, så behövs det en långsiktig planering.
Strandrensningsmaskinen kan köpas in av kommunen i egen regi eller köpas av den entreprenör som
får uppdraget att sköta strandrensningen. Kostnaden för en strandrensningsmaskin kan jämföras
med en gatusopmaskin. Den kan skrivas av på 7-10år av den som man framöver väljer som ägare till
strandrensningsuppdraget.
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Till skillnad mot tidigare, så bör det uppsamlade materialet tas om hand och inte återföras till havet.
Det medför själklart en kostnad, men det gör alla miljöåtgärder. Kostnad för containertransport och
behandling är oundviklig, men det uppsamlade materialet ger en viss miljövinst, men kan även ge en
ekonomisk återbäring genom värdet i utsorterad/siktad sten och tång.
Resultat
- Strandrensningsmaskiner används runt om i världen och även i vår närhet på ”Näset” i
Vellinge och på ”Ribban” i Malmö. Trelleborgarna behöver inte längre köra till
grannkommunen eller resa utomlands för att komma till en riktig "playa".
- Stränder som har det lilla extra blir omtalade och välbesökta. Till förmån för våra
kommuninnevånare och kommande turister, skapar attraktiva stränder utrymme för
aktiviteter.
- ”Det ena leder ofta till det andra” och det är ingen omöjlighet att någon verksamhetsutövare
erbjuder strandnära service, uthyrning, etc.
Sammanfattningsvis ger miljöförbättringen och strandrensningsmaskinens visuella resultat en
tillfredsställelse som Trelleborgs kommuninnevånare (och samtyckande politiker till motionen) kan
vara stolta över att visa upp.
Filmvisning:
http://www.beachcleaner.com/wet-sand-cleaning.html
Information på svenska:
https://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://www.hbarber.com/&prev=search

Christer Dahlberg
Söderslåttspartiet

Vellinge, Trelleborg, Skurup, Ystad och Simrishamn kan t.ex. göra en gemensam entreprenadupphandling av en ”wet-sandcleaner” med förslagsvis 6st dränerade container som tillbehör.
Containrarna fylls med tång, sten och skräp som därefter levereras till en behandlingsanläggning som siktar upp materialet.
Stenen kan säljas, den sandfria tången rötas eller blir till biogas. plast/skräp går till förbränning. Tekniska Service förv. bör
kunna hålla i det hela i samarbete med t.ex. www.sysav.se www.ragnsells.se http://www.opentreprenad.se/
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