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Vid möte i Kivik 2020-02-20 med representanter från Byalaget på Kivik, Mellby Byalag, Rörums 

Byalag, Sankt Olofs Byalag, Ravlunda Byalag och Hjälmaröds Byalag, var vi eniga kring nedanstående 

punkter. 

Brösarps Byalag, Vitaby-Grevlunda Byalag och Vitemölla Lejeförening var ej närvarande, men 

instämmer i skrivelsen. 

Det har lämnats in två likalydande medborgarförslag till kommunen i ärendet. 

Våra utgångspunkter beträffande besöksfrekvens grundar sig på statistik från SYSAV. 

1. Miljöaspekt: under året har Måsalycke ca 6 200 lördagsbesök. Dessa besökare hänvisas i 

stället till Simrishamn. I medeltal får dessa besökare 2 mil extra körning.  Denna extra körning 

motsvarar ett CO2-utsläpp på ca 15 ton under ett år! Ska en miljöorganisation som SYSAV 

bidra med denna ökade belastning?  

De arbetsfordon som ska transportera den ökade mängd avfall från Simrishamn till 

Måsalycke kan vi bara gissa, men det blir säkerligen också en ökad CO2 belastning. 

2. Humanaspekt: detta beslut innebär att den likvärdiga servicen för kommuninvånarna tas 

bort, man tar resurser och för över till centralorten. Människor som arbetar, har färre 

möjligheter att i närområdet lämna sina sopor. Simrishamn har redan idag periodvis långa 

köer – försvinner de när Måsalyckebesökarna också kommer, även om man har öppet på 

söndagar? Det finns en risk för ökad olaglig dumpning vid våra lokala återvinningsstationer 

och i naturen. Risken finns att våra ”hemtunnor” fylls med mer osorterade sopor. Kommer ni 

har kvar ökad öppettid i samband med exempelvis påsk? 

3. Ekonomisk aspekt: hur mycket sparar man på att stänga på lördagar på Måsalycke? Resurser 

som överförs från en mycket väl fungerande anläggning till centralorten. En följdfråga till 

detta: hur mycket skulle avgiften behöva höjas, för att behålla lördagsöppet? Fördyrade 

kostnader för privatpersoner (drivmedel) och förmodligen för företagets transportbilar. 

4. Alternativa förslag: differentierade öppettider vinter-sommar på lördagar (vintertid-exv 

varannan vecka). Kortare öppethållande. Stängt en för-eller eftermiddag i veckan, alternativt 

en heldag. 

5. Avslutningsvis: en samlad opinion från alla Byalag och Lejeföreningar och människorna i 

norra delen av Simrishamns kommun vädjar till SYSAV att ompröva beslutet med 

omedelbar verkan, för miljön, ekonomin och människan. 

Vi ser fram mot att få arrangera ett offentligt möte med representanter från SYSAV där ert 

ställningstagande kan diskuteras!    

Jan Nilsson, Kiviks Byalag och språkrör för människorna och organisationerna i norr  

072-316 61 15 

 


