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UNIK KRETSLOPPSPARK I MOLKOM 

 
En förening i Molkom får 98 000 kronor i stöd från Karlstads kommun för att 

göra en förstudie om en kretsloppspark. Tanken är att parken ska ge 

sysselsättning åt arbetslösa och samtidigt återbruka gamla lokaler och saker 

för att bidra till hållbar utveckling av Molkom. 

 

- Det växande sopberget är ett problem i hela västvärlden och det 

huvudsakliga syftet med Kretsloppsparken i Molkom är att bidra till en 

ökad grad av återbruk. Bland annat kommer vi att utbilda kretsloppsvärdar 

som ska hjälpa besökarna på återvinningscentralen att sortera ut sådant 

som går att återanvända. Vi kommer också bygga verkstäder där vi lär oss 

reparera olika prylar och butiker där man kan köpa återvunna prylar, 

berättar Peter Sörensen, som är en av initiativtagarna till idén.  

 

Det är en av alla kreativa idéer som föreningen har för att bidra till en socialt och 

miljömässigt hållbar landsbygdsutveckling.  

 

- Vi vill ta fasta på och jobba vidare med de hållbarhetstankar som redan 

finns i Molkom. Genom att vända på steken och försöka se på de tomma 

lokalerna, människorna som står utanför arbetsmarknaden och sopberget 

som möjligheter istället för problem, kan vi kanske skapa nya kreativa 

lösningar, berättar Peter. 

Det är kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Karlstads 

Energi som tillsammans beslutat att skänka bidraget på 98 000 kronor. Grunden till 

beslutet är att projektet kan bidra med positiva effekter för såväl miljö, som sociala 

aspekter och landsbygdsutveckling. 

 

– Vi på Karlstads kommun ser detta som ett mycket konkret exempel på hållbar 

landsbygdsutveckling. Det kan skapa en bättre mer levande miljö och flera 

arbetstillfällen i Molkom, säger Per-Inge Lidén (MP), ordförande i tillväxtutskottet.  

 

Nu ska gruppen skissa på hur de kan genomföra och finansiera projektet. I 

förstudiearbetet kommer de att åka på studiebesök för att se hur andra genomfört 

liknande projekt.  
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För mer information kontakta:  

Per-Inge Lidén (MP), ordförande i tillväxtutskottet, 0700018271. 

Peter Sörensen, en av initiativtagarna till kretsloppsparken, 0730-20 52 82. 

http://vision8020.karlstad.se/search.whtml?session=0e71ae943a2accc97f2e646b72408c38&dosearch=1&t1=P&s1=0700018271

