
 
 

 
 

SD Kungsbacka  http://kungsbacka.sverigedemokraterna.se/     kungsbacka@sverigedemokraterna.se  

 
2012-02-21 - Motion 2012:12 till Kungsbacka kommunfullmäktige angående: 
Återvinningscentral i nordväst, gamla fyrverkerifabriken i Gatersered, ihop med Göteborg. 
 
I många år har kommunen försökt öppna en återvinningscentral i de nordvästra kommundelarna, i 
Kullavik och Särö. Nyligen kunde man läsa i en lokaltidning att Länsstyrelsen ännu en gång sagt 
nej till kommunens planer på att placera en återvinningscentral öster om väg 158 vid Bolsheden. 
Även en placering vid gamla gummiverkstaden i Särö har diskuterats som en tänkbar plats för 
återvinningscentralen. Det är uppenbart att oavsett vilken plats kommunen föreslår kommer det att 
bli protester. Samtidigt växer kommunens befolkning och vill vi ha ett kretsloppssamhälle behövs 
det byggas en återvinningscentral någonstans. Eftersom frågan om en eventuell framtida ny 
återvinningscentral i nordväst varit en följetong kan det vara läge för nytänkande. 
 
En tanke skulle vara att inleda ett samarbete med Göteborgs kommun och ha en gemensam 
återvinningscentral några hundra meter in på Göteborgs sida av gränsen. Det finns en nedlagd 
fyrverkerifabrik på C R Hanssons väg 50-59 i Gatersered, som ligger ca 800-900 meter nordost 
om Lindåsmotet. Fyrverkerifabriken lades ner för några år sedan och marken ägs av Göteborgs 
kommun och en del av anläggningen verkar just nu vara uthyrt till ett företag som reparerar och 
syr båtkapell. Jag har precis talat med den ansvarige förvaltaren på Fastighetskontoret i Göteborg, 
tel. 031-368 00 00, och han bekräftar att marken tillhör Göteborgs kommun.  
 
Självklart inser jag att Göteborgs kommun kanske inte alls är intresserade av att driva en eventuell 
framtida återvinningscentral på denna plats tillsammans med Kungsbacka kommun. Å andra sidan 
kan Göteborgs kommun vara intresserade utav ett samarbete, där vi som goda grannar delar på 
kostnaderna för en eventuell gemensam återvinningscentral? Göteborgs stad planerar för att bygga 
10 000 nya bostäder öster om Säröleden, i södra Askim, i framtiden. Enligt en tidningsartikel från 
2009 verkar göteborgarna vara intresserade av ett bra samarbete med Kungsbacka kommun om 
exempelvis kollektivtrafik http://www.gp.se/bostad/1.19563-klart-med-nya-bostader-i-askim Det 
kan finnas ett behov även hos Göteborgs kommun för en framtida återvinningscentral i området? 
Mig veterligen finns närmaste återvinningscentral på Göteborgssidan i Högsbo industriområde. 
Även i norr växer befolkningen och Göteborgs kommun kan vara intresserade av ett samarbete.  
 
Sverigedemokraterna yrkar att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar att: 
– Kommunen tar kontakt med Göteborgs kommun för att undersöka intresset att upprätta en 
gemensam återvinningscentral på C R Hanssons väg 50-59 i Gatersered, nära gränsen till 
Kungsbacka, på den plats där det tidigare fanns en fyrverkerifabrik.  
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