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VÄXJÖ SMP SIDA 16 | TORSDAG 26 JANUARI 2017

Vill se mer återbruk för rund ekonomi

MAGNUS HEDENMARK ÄR MILJÖKONSULT OCH FÖRFATTARE. HAN SÄGER ATT DET GÄLLER ATT GÖRA RÄTT OCH
INTE LÄGGA FÖR STORT FOKUS PÅ HOTEN MOT VÅR MILJÖ. PÅ SÅ SÄTT KAN STADEN OCKSÅ FÅ STÖRRE
CIRKULATION I EKONOMIN.

Under onsdagen och torsdagen håller Växjö kommun med flera
en konferens om begreppet cirkulär ekonomi. Miljökonsulten
Magnus Hedenmark var huvudgäst på Utvandrarnas hus under
onsdagen och talade om miljön och dess koppling till just
begreppet cirkulär ekonomi. VÄXJÖ.

Av Christoffer Landgren

Arbetet för återbruk och för att skapa en grönare stad fortskrider för
Växjö kommun. Kommunalråd Anna Tenje underströk i onsdagens
presentation att staden kommit långt i sin process för att skapa mer
cirkulation i ekonomin och behålla ett gott miljöarbete.

– Vi visar till exempel att man kan bygga saker runt avloppsutsläpp, som
gör att det blir som en damm. På så sätt kan vi bidra till cirkulär ekonomi,
säger Anna Tenje.
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Författaren Magnus Hedenmark påpekade att den linjära ekonomin är
farlig för både miljö och plånbok. Modellen innebär att många
konsumenter kastar bort produkter direkt efter att de blivit förbrukade.
Den cirkulära ekonomin innebär å andra sidan att minska, återanvända
och återvinna produkter. Detta kan enligt Magnus Hedenmark ske genom
smartare design och bevarande av naturliga resurser. Han såg potential i
Växjös arbete i området och drog paralleller med storstäderna.

– Jämför man med Stockholm har Växjö kortare beslutsvägar och en stor
politisk mognad. Här jobbar man mer med företag, vilket hjälper för att
få ner kostnader, säger Magnus Hedenmark.

Magnus Hedenmark beskriver hur ordet ”ekonomi” delvis har sitt
ursprung i det grekiska ordet ”oikos” som betyder hus.

– Ekonomin handlar alltså mer om värdet av hushållet. Det är där det
börjar, säger han.

Det finns vissa förbättringar som Växjö kan göra för att få ännu bättre
återbruk och cirkulation i ekonomin.

– Industrierna skulle kunna ta vara på material som aluminium ännu
bättre. Det är väldigt bra att återvinna; materialet går att återvinna helt
och hållet, säger Magnus Hedenmark.

”Ekonomin handlar mer om värdet av hushållet. Det är där det börjar”
Magnus Hedenmark

 


