
Motion från Vänsterpartiet i Västervik 

Angående: 

 I Västervik skiter vi inte i Östersjön. 

Bakgrund: 

 Vi skördar huvudsakligen all vår föda direkt genom växtriket och eller indirekt genom djurriket och 

efter förbränning i vår kropp släpps resterna i avloppet i en salig röra i form av exkrementer, urin och 

rent dricksvatten. Denna fraktion renas i de större tätorterna i reningsverk för dyra pengar. Reningen 

får godkänt under varmare delen av året. Slutliga vätskedelen spolas ut i ett för länge sedan övergött 

Östersjön medan den fasta fraktionen hamnar på deponi i form av rötslam. 

Slutsatsen är att vi för över gödning från landbaserade områden till det flytande ekosystemet haven. 

Vi skapar en obalans mellan de bägge ekosystemen. 

Vår jord är överbefolkad och i den bästa av världar enligt professor Rosling når vi toppen på 

överbefolkningen vid 11-12 miljarder människor(främst p.g.a. ökad utbildning i världen). 

Ska en högre andel av jordens befolkning kunna äta sig mätta samtidigt som vi blir fler inser man 

snart att vår födoproduktion måste optimeras samtidigt som den måste göras uthållig eller 

kretsloppsanpassas. 

Det är bekvämt att gå ut inne men den gång vi  lämnade ute* ute så började problemet att 

accelerera. 

Situationen för Östersjön blir inte mindre av att vi även lakar ur våra åkrar ut i havet. 

Vi hittar på den ena efter den andra modellen för att hantera vår urin och avföring men inget system 

är enkelt, lättskött, återför gödning eller är billigt. 

Alla vet att ”blomstra” ska användas till våra krukväxter med en tredjedels kapsyl till en liter vatten 

en gång i veckan från mars t.o.m. oktober. Det inte alla vet är att vår urin kan spädas med 9 delar 

vatten och en del urin och ge samma effekt. Ekonomiskt är det förkastligt att göra ”Blomstra” av 

konstgödning för många miljoner samtidigt som vi blandar våra egna rester för att sedan försöka 

rena dem för många miljarder årligen. Detta visste en del gamla damer på landet förr och de hade 

vackra prunkande krukväxter trots att de bodde långt bort från affären. 

Vårt moderna samhälle måste på flera punkter börja använda nya system som har fått oss i 

återvändsgränder**. 

Tillvägagångssätt: 

Skapa funktionella system i såväl tätort som glesbygd, där urin och avföring hålls åtskilda tills de 

återanvänds samtidigt som ett inte alltför stort tapp sker i form av bekvämlighet***.  

Detta måste bli ett projekt med flera steg och bara fantasin sätter gränser. Vi skulle kunna bli ett 

skitroligt ställe i Västervik om vi sköter korten på rätt sätt. 



Vi har nära till tema vatten vid universitetet i Linköping, kustremsa vid Östersjön, avancerad 

plastindustri till rör och behållare och ett gymnasium, som skulle kunna spruta ut studenter 

specialiserade på renings- och miljölösningar. 

 

Steg1 

Ett projekt sätts samman med medel från kommun och Regionförbundet och de styrande bör vara 

tre intresserade politiker och tre tjänstemän. Dessa tar fram en projektplan och finansiering samt 

knyter upp sig mot de nätverk som anses nödvändiga. 

Steg 2  

Formas av de utsedda 

Steg 3  

Formas av de utsedda 

Sammanfattning 

Vi ska skapa uthålliga moderna system kring mat, matsmältning och avfallsprodukternas återföring. 

Därför yrkar Vänsterpartiet att kommunen snarast startar ovanstående projekt under mottot 

VÄSTERVIK SKITER INTE I ÖSTERSJÖN 

*för 100 år sedan sa man att man skulle gå ut vid toalettbesök 

**detta är en fråga som var mer kretsloppsanpassad förr och vi måste ändra oss och lära av historien 

för att forma framtiden på det ena efter andra området 

***bekvämligheten går på alltför många områden på kollisionskurs mot miljön 

 

För vänsterpartiet 2014-02-28 
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