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Sex frågor till
Maja Rosén

… miljöinspektör i Lerum och
tävlingsledare. Under en månad har Lerums skolelever
fått lämna in sina bästa tips
för att förbättra skoltoaletterna. Nu ska vinnarna utses.
* Hur många förslag har du fått in?
– 35 stycken ungefär – och det är sådan kreativitet. Det är jätteroligt att
se. En del har målat, andra har skrivit, jag har fått både planscher och
en tavla. Sen har de gjort modeller
i allt från kartong till lera. Hela mitt
skrivbord är överfyllt med modeller.

* Vad har de lämnat för förslag?
– Jag har fått in några som är väldigt roliga där de verkligen går
”all-in” och förklarar sin drömtoalett
med Playstation 4, en mjuk fåtölj att
sitta i och godisapparat. Men vad jag
tycker är väldigt överraskande är
att i princip alla andra tips handlar
om väldigt humana saker.
Arkivbild: SOFIE REGNANDER

* Som vadå?
– Bättre belysning till exempel.
Många vill också ha någon form av
musik på toa. Det är väl för att det
ska vara lite mer privat. En del vill
ha mer färg på väggarna, växter
eller mattor såsom det kanske är
hemma. Väldigt många ville ha krokar och någon hylla eller suddigare
fönster så att ingen kan titta in. Det
är väldigt mycket småsaker.

* Var det någon aha-upplevelse för
dig?
– Egentligen var min aha-upplevelse
att det var så enkla åtgärder de ville
ha. Jag trodde att det skulle bli ännu
mer fantasitoaletter i och med att
tävlingen inte hade några begränsningar.

* Är du nöjd med utfallet?
– Det här är bara halva delen – men
med den är jag jättenöjd. Vi har fått
eleverna att prata om toasituationen. Nu hoppas jag att diskussionen
fortsätter även i juryn som består
av politiker och tjänstemän som har
inflytande på toaletterna.

* Vad vinner man?
– Klassupplevelser. Det är inte att
få åtgärderna utförda med en gång.
Men jag tycker att en del enkla åtgärder borde bli av.
STEFAN BJARNEFORS

Ny kommundirektör
i Härryda – Peter Lönn
H Ä R R Y D A : I januari avsattes Härrydas kommundirektör Karina Djurner
av en oenig kommunstyrelse. Efter
närmare tio månader utan ordinarie
högsta tjänsteman i kommunen står
det nu klart att Peter Lönn tillträder
1 januari 2017. Han är samhällsbyggnadschef i Lerum och har tidigare arbetat som ekonomidirektör
och vice stadsdirektör i Göteborg.
– Peters kompetens och långa erfarenhet kommer vi ha stor nytta av
i vårt fortsatta arbete att utveckla
Härryda kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg
(M) på kommunens hemsida.

UTSATT. Bohuskusten är tillsammans med Jyllands västkust de områden i norra Europa som får in mest maritimt skräp.

Strandskräpet ökar
– mer pengar behövs
BOHUSLÄN
Skräpet längs den bohuslänska
kusten ökar för varje år, detta
samtidigt som det fortfarande
saknas pengar i den omfattning
som skulle göra kusten ren. Ett
plus är dock ett stort frivilligt
engagemang.

Det konstaterar Västkuststiftelsen som tillsammans med elva
kommuner längs Bohuskusten,
Havs- och vattenmyndigheten
(Hav) samt Västra Götalandsregionen driver projektet Ren och
attraktiv kust. Projektet ska pågå i
tre år och förhoppningsvis leda till
renare stränder längs Bohuskusten.
– Tyvärr ser vi ingen minskning
av mängden skräp som flyter i land

längs Bohuskusten och en starkt
oroade fråga är den så kallade
mikroplatsen som på sikt kan få
mycket allvarliga konsekvenser
för haven, säger Lars Strandberg
på Västkuststiftelsen.
PROJEKTET HAR FÅTT tre miljoner
kronor från Havs- och vattenmyndigheten och regionen samt drygt
en halv miljon från kommunerna
sammanlagt. Men Lars Strandberg
konstaterar att man egentligen
skulle behöva 10–15 miljoner för
att genomföra en total strandstädning längs hela kusten och han har
en bestämd uppfattning varifrån
pengarna borde komma.
– Det här är en riksangelägenhet
där staten borde gå in och medverka helt och hållet. Tyvärr passar
staten i den här frågan.

De närmaste två åren finns fortfarande ekonomiskt stöd, men därefter vet ingen vad som händer.
– Det här är ett projekt som vi givetvis hoppas och tror skall bli permanent, säger Ulrika Marklund på
Orust, samordnare för strandstädningsprojektet.
HON KONSTATERAR ATT kommunernas stöd och frivilliginsatser i dag
är av mycket stor betydelse.
– Idag hittar vi 20 platsbitar per
decimeter strand vilket skall jämföras med en platsbit per decimeter
för 10-talet år sedan. Våra utvärderingar visar också att det är olika
omfattning på mängden skräp
längs kusten. Mest internationellt
skräp flyter iland i norra Bohuslän ned till Tjörn medan Göteborgskusten har en större andel

lokalt skräp. Många kommuner är
duktiga på att strandstäda liksom
föreningar av olika slag. Kungälv
och Öckerö är två kommuner där
betydande insatser gjorts, säger
Ulrika Marklund.
Bengt Larsson vid Västkuststiftelsen berättar att det även pågår
ett annat projekt med annan inriktning där kustkommunerna med
hjälp av EU-bidrag samarbetar med
Danmark och Norge för att få bukt
med det marina skräpet.
VÄRST UTSATT ÄR, förutom Bohuskusten, Jyllands västkust där tonvis
av skräp flyter iland på varje kilometer strand. Längs Bohuskusten
flyter i genomsnitt en kubikmeter
skräp i land varje timma.
LASSE ANDRÉE
031-86 84 28 molndal.harryda@gp.se

Kvicklera tvingar fram nytt gymnasium
LERUM
Nu står det klart att Dergårdsgymnasiet i Lerum ska få en
ny idrottshall. Samtidigt smids
planer på att bygga ett helt
nytt gymnasium eftersom det
nuvarande håller på att sjunka.

För två år sedan blev det känt
att gymnasiet i Lerum håller på
att sjunka i kvicklera. När skolan
byggdes i början av 80-talet pålades

inte marken under byggnaden och
nu märks sättningar på flera ställen
inne i skolan, framförallt i golvet.
Att rätta till problemet i efterhand
bedöms bli för kostsamt.

gymnasium i samma område, men
på en annan plats.
– Vi har tio år på oss ungefär. När
det nuvarande gymnasiet är borta
kommer det bli bostäder där i stället, säger Dennis Jeryd.

– VI HAR

diskuterat möjligheten
att påla marken vid det befintliga
gymnasiet, men det skulle kosta åtminstone 130 miljoner kronor. För
en så pass gammal byggnad är det
inte ekonomiskt försvarbart, säger
kommunalrådet Dennis Jeryd (S).
Istället planeras nu ett helt nytt

DET UTDÖMDA GYMNASIET huserar
även flera andra verksamheter.
– Byggnaden som sjunker innehåller vårt huvudbibliotek och teatern så även kulturhuset har fått
nya förutsättningar, säger Dennis
Jeryd.

Först ut i omvandlingen av Dergårdskvarteret är en ny idrottshall
som beräknas kosta 120 miljoner
kronor. Hallen ska ligga i anslutning till den befintliga idrottshallen framför skolan, där det i dag
finns en parkering.
– Det finns en stor efterfrågan på
en idrottshall och den nya kommer
att täcka både skolans och idrottsföreningarnas behov, säger Dennis
Jeryd.
KAJSA SJÖLANDER
031-86 84 12 kajsa.sjolander@gp.se

