Matavfall, sortering och kompostering
– nya regler från mars 2020

Kommunchefen
har ordet
Kommunens visionsarbete
Nordmalings kommun kommer under
hösten påbörja processen med ett
visionsarbete för att presentera ett
resultat i februari 2020. En vision
syftar till att klarlägga ett önskvärt
framtida tillstånd och i organisationssammanhang är tidsperspektivet för
aktiviteten 10-15 år.
En vision hjälper organisationen att
förstå sin roll och omgivning genom
att klarlägga utgångspunkter inför
den framtida färdriktningen. Vidare
är en visionsprocess metodisk för
att identifiera förutsättningar och
möjligheter vid olika skeenden och
tidsperspektiv. Ett av de inledande
stegen är en omvärldsanalys som
klarlägger vad som händer och sker
på ett lokalt-, regionalt-, nationelltoch internationellt plan.
Det händer stora saker i
kommunens närhet
Nordmalings kommun behöver bl.a.
förhålla sig till att det i närliggande
kommuner sker flera miljardinvesteringar och stora logistikförändringar
inom visionens tilltänkta tidsområde.
Dessutom utvecklas samarbetet
mellan Norge, Sverige och Finland
genom arbetet i Kvarkenrådet för att
stödja handels-, produktions- och
logistiklösningar. Den nya färjan som
trafikerar Kvarken år 2021 och arbetet med att utveckla Kvarkenrådet till
ett EGTS-område förstärker samarbetet mellan Österbottniska landskap
och Västerbotten tillsammans med
Örnsköldsvik. Genom EGTS (Europeiska grupperingar för ett territoriellt
samarbete) finns ett utvecklat koncept
för gränsregional samverkan och ökat
mandat i arbetet på en europisk arena,
vilket skapar ett forum för att driva
regionala utvecklingsarbeten på en
nationell-, nordisk- och EU-nivå.
Ett framtida gränsöverskridande
samarbete stärker verkstads- och
skogsindustrin tillsammans med flera
andra branscher. Projektet E12 Atlantica Transport baseras på gränsöverskridande samarbete mellan aktörer
i Finland, Sverige och Norge längs
E12-stråket. Kvarkenrådet förutspår
att insatserna för att förenkla produktion, handel, logistik och andra
samarbeten i väst-östlig riktning
skapar möjligheter till fler investeringar. Arbetsmarknaden förväntas öka
med ytterligare 50000 arbetstillfällen
inom Kvarkenregionen och en andel
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av dessa arbeten kommer finnas i
kommunens geografiska närhet. Även
förutsättningar för transporter i nordsydlig riktning kommer förändras
under perioden för Nordmalings kommande vision. Enligt Trafikverkets
tidsplan kommer trafikstart ske på
Norrbottniabanan mellan Umeå och
Skellefteå år 2028.

Visioner utarbetas tillsammans
Visionsprocessen är viktig och kan
inte utföras av en mindre grupp. En
bred delaktighet skapar möjligheter
till flera reflektioner och bidrar till
att arbetet kan förankras och vara
verklighetstroget. Av denna anledning
kommer en bredare grupp inbjudas
till att vara delaktig i arbetet. Gruppen kommer att bestå av representanter från organisationer, föreningar,
näringsliv, kommunpolitiken tillsammans med några privatpersoner och
ungdomar.
Visionsarbetet förväntas klarlägga
hur ovanstående förutsättningar
tillsammans med flera andra perspektiv kommer påverka Nordmalings
kommun och skapa möjligheter för
tillväxt. Den färdiga produkten är
en vision som för kommunen är en
framtida ledstjärna, vilken klarlägger
vilka vi vill vara. Den färdiga visionen blir en vägledning som skapar
förutsättningar för att ange riktningen
för kommunens utveckling. En enad
vision med samordnade insatser skapar sedan kraft att uppnå strategiska
mål som bidrar till att visionen skall
bli verklig.

Från och med 1 mars 2020 kommer det vara obligatoriskt att sortera matavfall
från hushållsavfallet. Det gäller för privata fastighetsägare såväl som verksamheter och företag. I det nya insamlingssystemet kommer det gröna kärlet att
kompletteras med ett brunt kärl för matavfall
Om man inte vill ha det bruna matavfallskärlet så kan man välja att hemkompostera. Anmälan då din hemkompost till miljö- och hälsoskyddsenheten via
vår e-tjänst på Nordmalings kommuns hemsida www.nordmaling.se
Vi arbetar fortfarande med avfallstaxan för 2020 och därför är avgiften för det
bruna matavfallskärlet inte fastställd än. Matavfallet kommer att vägas och ha
en viktbaserad taxa
Anvisningar för kompostering av matavfall:
• Kompostering av matavfall måste alltid anmälas till kommunens
miljö- och hälsoskyddsenhet.
• Kompostering ska skötas på ett sådant sätt att olägenheter för omgivningen
inte uppstår.
• Kompostbehållaren ska vara ventilerad och skadedjurssäker så att möss och
fåglar inte kommer åt innehållet. Därför behöver behållaren vara sluten och
bör inte ha större öppningar än 5-6 mm.
• Behållaren måste vara stor nog att rymma ditt matavfall.
• Efter 1 mars 2020 får inget matavfall längre kastas i det gröna kärlet
för restavfall.
• Komposten bör vara isolerad.

Skrotbilar

Skrotbilar är ett stort problem. Risken finns att olja och andra
ämnen frigörs i naturen men de bidrar också till att vår
hembygd förfulas. Skrotbilar som lämnats där de inte hör
hemma kan skrämma bort besökare och göra vår kommun
mindre attraktiv.Hjälp till att städa upp Nordmaling; rapportera skrotbilar till
kommunen här: www.nordmaling.se/skrotbil

Bli ett familjehem!
Nordmalings kommun söker familjeoch jourhem där barnet eller ungdomen
kan få vara i lugn och ro och bygga upp
sina relationer till en trygg vuxenvärld.
Att vara familjehem handlar om att
öppna dörrarna till sitt hem, sin familj
och sin vardag.
Familjemedlemmarna erbjuder trygghet, riktlinjer och regler och framförallt mycket glädje och hjärta samt en önskan att dela med sig av sina liv.
Detta innebär givetvis en stor utmaning och förutsätter en tydlig ambition att
lyckas. Eftersom alla i familjen påverkas av att en ny individ flyttar in är det
viktigt med en samsyn om vad uppdraget omfattar.
Familjehem kan se olika ut. Ni kan vara en eller två vuxna, gifta eller sambo,
bo i stad eller ute på landet och ha olika yrken och bakgrund.
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