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Vegna: Beiðni um stuðning við umhverfisverkefni

Heill og sæll Eiríkur
Samkvæmt samtali okkar sendi ég þér hér með formlega beiðni um stuðning við verkefni sem ber
heitið Restart Ísland. Verkefnið snýst um björgun raftækja sem annars enda á ótímabært á
ruslahaugum með tilheyrandi kostnaði og sóun auðlinda.
Í dag er ekki lengur hægt að gera við fjölmörg raftæki einfaldlega af því að kaupverð þeirra er svo lágt
að tímavinna sérfræðinga stendur ekki undir viðgerðum. Við gætum sagt að þetta sé bara þróun og
látið sem okkur komi þetta ekki við. Eða við getum sameinast um að skoða viðkomandi tæki og sjá
hvort gera megi við þetta án teljandi kostnaðar. Rannsóknir sýna að mörg þeirra tækja sem við látum
frá okkur vegna bilunar tengjast minniháttar bilunum og bilunum sem ekki tengjast dýrum
varahlutum. Úrvinnsla rafmagnstækja er mjög erfið og dýr og oftar en ekki endar rafmagnsrusl í
þróunarlöndum þar sem vinnubrögð við einhverja endurheimt verðmætra efna er bæði mengandi og
stórhættuleg. Ljóst er að fyrirtæki eru líka í auknum mæli farin að hanna tækin okkar með innbyggðri
úreldingu ( sbr. viðurkenning Apple á því að þeir hægi á eldri símum þegar ný útgáfa kemur í loftið)
þannig að tækin endast lögbundin ábyrgðartíma en ekki mikið meira. Til að mynda er líftími meðal
snjallsíma rétt um 18 mánuðir. Þessari sóun verður að linna og það sem fyrst. Til að bregðast við
þessari þróun tóku tveir frumkvöðlar sig til í Bretlandi og stofnuðu góðgerðarfélag sem heitir The
Restart Project ( www.therestartproject.org) sem hefur það að markmiði að leiðbeina fólki á
svokölluðum Restart vinnustofum að gera við eigin raftæki og bjarga þeim þannig frá haugunum alla
vega enn um sinn. Þetta eru tæki sem ekki væri gert við annars og því er ekki verið að taka vinnu frá
neinum, einungis að bjarga umhverfinu, spara peninga og bæta þekkingu almennings á raf- og
rafeindatækjunum sínum.
Við aðstandendur verkefnisins teljum að við getum lagt okkar af mörkum hér þó ekki sé nema með
því að bjarga einu og einu tæki í senn. Verkefnið Restart Ísland mun auka á umhverfisvitund íbúa og
með því að við setjum þetta í gang hér á Akureyri þá erum við að styðja við þann umhverfisstimpil
sem við viljum að einkenni bæinn. Akureyri er þekkt sem eftirsóttur áfangastaður ferðamanna og
einnig höfuðból stórra matvælafyrirtækja sem senda afurðir sínar um allan heim. Þess utan getur
verkefnið líka stutt við VMA og FABLAB en vinnustofur okkar munu eiga sér stað í húsnæði Fablab. Að
lokum getur verkefnið vakið áhuga ungs fólks á iðn- og tækninámi og aukið virðingu þeirra í
umgengni um eigin rafeindatæki. Reynslan frá Bretlandi sýnir að krakkar eru mjög stoltir ef þeir ná
sjálfir að gera við til dæmis snjallsímann sinn og munu jafnvel vilja eiga hann lengur eftir að
endurnýjunar er „þörf“.
Ef vel tekst til vonumst við til að fleiri slíkar vinnustofur verði keyrðar reglulega um landið og markmið
okkar hér á Akureyri er að við leiðum samstarfið gagnvart erlendum samstarfsaðilum okkar.

Þó svo að allir sem að þessu koma gefi vinnu sína þá er ljóst að það kostar einhverja peninga að koma
þessu af stað. Við erum með kostnaðaráætlun sem gerir ráð fyrir að greiða fyrir auglýsingar á
viðburðum, heimasíðu, gerð kynningarefnis og viðbótar verkfærum sem við þurfum að afla okkur
kosti verkefnið ekki undir 300-350 þús. fyrsta árið. Viljum við hér með fara þess á leit við
Akureyrarbæ að styrkja okkur um 200.000 af þessari upphæð.

Ef nánari upplýsinga er óskað endilega hafið samband við undirritaðan.
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