Synpunkter inför en ombyggnation på
återvinningsstationen på Kretsloppsgården
39 inlämnade enkäter på Aneby företagsmässa september 2016
1 mail
6 kommentarer på facebook + 19 gilla markeringar på kommentarerna.

Bra med återvinningscentralen
Det man tyckte var bra med återvinningscentralen i dag
var främst att personalen är trevliga och hjälpsamma och
att det är ordning och reda på anläggningen.

Att tänka på inför en ombyggnation
På frågan vad man skulle vilja förändra med återvinningscentralen var det många som påtalade att det stundtals
är köbildning på rampen och att det inte finns någon
möjlighet att passera förbi kön när man är färdig med sin
sortering. Det var även många som hade synpukter på
öppettider och lämnade önskemål om att kunna ha öppet
någon förmiddag i veckan.

Saker du skulle vilja förändra?
Enskilda kommentarer...
•

•
•

Företag borde få kunna slänga innan det öppnas för privatpersoner. På förmiddagen tex
8-10. Öppet för enbart företagare. En extrafil
vore bra. Eller kort som gör att man kan åka
när det är stängt.
Björns tanke - Öppet för enbart företagare
går det lättare att ta betalt.
Trähög där man kan slänga men samtidigt
hämta brädor.
Träet har blivit omständigt. Osorterade
kärror- krav på grovsortering? Byggare med
mycket tar tid.Yrkesfolk kan få en kanal.

•

Har fått punktering två gånger pga besök på
återvinningsstationen.

•

Kan slänga träavfall när det är stängt.

•

Bättre skyltning – skriv de 20 vanligaste saker
man slänger på varje.

•

Containrarna på ÅVS står tätt. Trottoarkant
på ÅVS Lönnen är svår att komma upp på.

•

Bättre stöd så det ej blir punktering.

•

Reklamtavla för andra företag.

•

Allt för mycket at det som slängs kan återvinnas. Handblåsta fönsterglas osv. Personalen
borde vara bättre på att uppmärksamma
sådan som kan tas tillvara.

•

Papperskorg vid sorteringen av glasflaskor/
burkar så man kan slänga kassen man hade
flaskorna i.

•

Glödlampor borde man kunna samla in vid en
återvinningsstation.

•

Tillverka mer för vidare försäljning. Inte bara
skicka iväg. Gäller stål och trä. Duktiga ”återvinnare” finns.

•

Att det man lämnar inte automatiskt uppfattas som skräp. Personalen borde se möjlighet
till återbruk istället.

•

Stora bra skyltar, tydligt.

