Göra Skillnad x 29

Matti
Olsson
Forsberg
–
Ålder: 46 år
Yrke: Miljötekniker
Utbildning: Fastighetsskötare
Kommun: Torsby
Anställningstid: 3 år
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Matti Olsson Forsberg arbetar på en återvinningscen
tral och stormtrivs. Han trivs speciellt med arbetskam
raterna, med att han får träffa så mycket människor och
med att de flesta gör sitt bästa för att ta hand om, och
sorterar sitt avfall.
– Jag har världens bästa arbetskamrater. Vi pratar om
allt, och definitivt om känslor. Om jag inte mår bra, går
jag hellre till min jobbarkompis och pratar om det, än att
gå och må dåligt. Jag pratar med honom, och får det ur
mig istället. Och har vi någon idé som kan förbättra vå
rat arbete så pratar vi igenom det innan vi går till chefen.
Matti var säsongsanställd vid kommunens parkför
valtning i många år, då fick han också hjälpa till vid åter
vinningscentralen på lördagar. Redan från början tyckte
han om arbetsplatsen och tvekade inte när han blev er
bjuden en heltidstjänst.
– Jobbet är fritt och man sköter sig själv. Det är värl
dens bästa arbetsplats.
Till stor del tror han att det beror på att arbetsgrup
pen fungerar så bra, och att de har en lyhörd chef.
På återvinningscentralen är det snyggt och prydligt.
Containrarna står på rad och skyltningen om vad som
ska vara i dem är tydlig. Matti Olsson Forsberg tycker att
folk i allmänhet är väldigt duktiga på att källsortera och
lägga sitt avfall på rätt ställe.
Visst händer det att det blir fel, men det går att reso
nera om det utan att någon behöver bli arg. För nästan
alla förstår att det är viktigt, och att källsorteringen är
en betydelsefull del i miljöarbetet.
Återvinningscentralen tar också emot farligt avfall,
och det gäller att veta hur det ska hanteras för att und
vika risker. Det kan handla om dynamit och ammunition,
kvicksilver och olika former av vätskor.
I jobbet ingår också underhåll av kommunens gatu
belysning, sätta upp och ta ner julbelysningen inne i tät
orten och att någon gång per år göra en rejäl översyn på
de mindre återvinningsstationerna i kommunen.
Men några veckor om året finns det inte tid för något
annat än att försöka hålla undan i containrarna, nämli
gen vecka 29, 30 och 31. För en vanlig semestersyssla
tycks vara att köra bort skräp.
– Då går det för högtryck, men det är kul det också.

