Minnesanteckningar från Dialogmöte 170307
Inbjudan till Dialogmötet skedde genom utskick av vykort till ca 1 600
adresser, samt annons i Borås Tidning.
47 var anmälda till mötet. Roligt att så många ville komma.
Dagens agenda var:
Vad har hänt sedan förra mötet på Sobacken.
Vad kommer hända den närmaste tiden.
Inkomna klagomål.
Planerade förebyggande åtgärder.
Övriga frågor och diskussioner.
1. Vad har hänt sedan förra mötet på Sobacken.
En beskrivning gjordes om vad som har skett under det senaste året på
Sobacken dels i projektet Energi- och miljöcenter och dels i ordinarie
verksamhet.
2. Vad kommer hända den närmaste tiden.
Personal- och kontrollrumsbyggnaden kommer vara färdigbyggd under första
halvåret.
Arbetet med avloppsreningsverket kommer fortsätta under hela 2017.
I april etablerar sig Serneke för byggnation av pannhusbyggnaden.
Överföringsledningarna håller på att byggas mellan Sobacken och Borås.
3. Kundsynpunkter 2009-2016 fram till dagens datum.
Närboende uppmanas att rapportera in sina klagomål via dialogsidan på Borås
Energi och Miljö hemsida. www.borasem.se/dialog
Luktklagomål som inkommit under 2016, 32 inkomna vid 24
tillfällen.
Buller, 2 vid 2 tillfällen. Det är en byggarbetsplats och det
kommer att låta, men vi har ett miljötillstånd som vi måste
följa.
4. Planerade förebyggande åtgärder.
Bränsleberedningen är den verksamhet som låter mest av alla
våra verksamheter. Normal drift låter inte dock kan buller
uppstå vid revisionsperiod. Tidigare har krossen vid
bränsleberedningen och förflyttningar av containrar varit en
bidragande faktor till buller.
Vi fortsätter att göra spridningsberäkningar, genomföra störningsrundor.
Varje vecka åker man runt i området för att
dokumentera lukt och buller.
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Hela tiden gäller det att verksamheten har fokus på att undvika
driftstörningar och att avfallet hanteras på ett effektivt och bra sätt för att
luktstörningar ska undvikas.
5. Övriga frågor och diskussioner.
Var tar det aktiva kolet vägen från uppgraderingsanläggningen?
Kolet går tillbaka in i biogasproduktionen.
Varför har ni slitsat handtagen på de vita/svarta avfallspåsarna?
Det är ett sätt för att minska överkonsumtionen av plastpåsarna. Plastpåsarna
bekostas via avfallstaxan av boråsarna. Genom att minska överkonsumtionen
kan hushållstaxan hållas nere.
När kommer den tredje påsen att införas?
Bolaget har planer på att bygga en ny optisk sorteringsmaskin på Sobacken
med möjlighet att hantera tre påsar. I den tredje påsen ska
plastförpackningar läggas. Idag felsorteras mycket plast och läggs felaktigt i
den vita påsen. Plastförpackningar är också den mest skrymmande
förpackningssort i hushållen samt den förpackningssort som ökas mest i
samhället. Det blir en ökad service för hushållen att kunna sortera plast
fastighetsnära.
Kommer det bli några förändringar vid den nya trafikplatsen vid Sobacken?
Det är Trafikverket som har designat och byggt trafikplatsen. Enligt uppgift
kommer Trafikverket att sänka hastigheten till 70 km samt skylta upp
tydligare vid de olika avkörningsfilerna.
6. Öppet Hus söndagen den 7:e maj
Tack för idag och välkomna på Öppet Hus på Sobacken söndagen den 7:e
maj.
Nästa Dialogmöte planeras under hösten 2017.
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