
Sammanställning av resultatet 
från enkäten i juni 2017



� I början av 2015 genomfördes en undersökning med målet att dels kartlägga 
hushållens ”sorteringsvanor” och dels om det fanns något intresse av bättre 
sorteringsmöjligheter på hemmaplan. 
På Alskärets stämma i mars samma år presenterades resultatet från enkäten 
inkl en uppskattning av ombyggnationen av soprummet till 60.000 kr. 
Stämman förordar ”Scenario 2” och beslutar att materialet ska lämnas över 
till Styrelsen för vidare hantering. 
Presentationen finns i sin helhet att tillgå på Alskärets hemsida
www.alskaret.se Under ”Styrning och ledning” - stämmodokument

� I 2016 års stämmohandlingar omnämns ombyggnationen. Av ekonomiska 
skäl måste Styrelsen dock först åtgärda en läckande kulvert samt måla om 
garaget innan en ombyggnad av soprummet kan påbörjas i jan 2017.

� Nu har det gått ett par månader sedan det nya Miljörummet stod klart och 
vi har fått känna på vad det innebär att kunna sortera på nära håll. 
Frågan Styrelsen ställer sig – blev det som det var tänkt?



� Mars 2015 83 %

� Juni 2017 77 %

Styrelsen tackar och bockar för visat intresse!



� En betryggande majoritet (87,5%) anser att det nya 
miljörummet fungerar bra.

� Fler hushåll sortera mera glas, metall och plast än innan 
ombyggnationen. I vissa fall är ökningen över 30%.

� Matavfallsorteringen står däremot och stampar. 
Många upplever det svårt att komma igång.

� 60% av hushållen ställer sig positiva till möjligheten att även 
kunna sortera mindre kartonger och pappersförpackningar.

� Flytten av grovsoprummet har inte upplevts som något 
problem. 
◦ Hälften av hushållen valde att nyttja möjligheten att slänga något i 

containern på vårens städdag.
◦ Mer än 50% av hushållen anser att grovsoprummet tjänar sitt syfte och 

vill behålla det.



� I den nyligen genomförda undersökningen fanns  utrymme 
för att lämna kommentarer/ önskningar/ kritik.

� Styrelsen kommer att göra sitt bästa att besvara ställda 
frågor, lämna förklaringar i de fall vi fått kritik samt utreda 
om önskningar går att uppfylla.

� Undantag
◦ I de fall den svarande valt att lämna kritik anonymt väljer 
Styrelsen att enbart redovisa kritiken men inte att besvara 
den då vi inte vet vem vi ska prata med. 



Uppföljning av kostnader



� Förvandlingen av det gamla grovsoprummet till det nya 
miljörummet var tänkt att genomföras i tre faser:

� Ingen budget eller tidpunkt satt för Fas 2 och 3.

Fas 1 Fas 2

Fas 3



� Ytterligare komplettering i samband med ombyggnationen -
viktiga för att uppnå ett bra resultat. 
◦ Utsugsfläkt – för att minska otrevlig lukt
◦ Sensorer för automatisk tändning av belysning
◦ Kompletterande takbelysning i den delen som tidigare var fastighetsförråd.



� Starten med det nya miljörummet blev något ”släpande” då
det tog ett tag innan vi hade de nya kärlen på plats.

� Styrelsen kommer därför att fokusera på andra halvåret 
(juli-dec) och använda det som utgångspunkt för beräkning 
av den totala kostnaden för sophanteringen.

� Utfallet kommer att jämföras med den kalkyl som togs fram 
2015 och kommer att presenteras i början av 2018.



Sorteringsvanor i mars 2015 
-en kort repetition



Kommentar:
Svaren säger dock inget om hur ofta hur ofta hur ofta hur ofta man sorterar dvs gör man 
det alltid eller bara ibland.



� Det stora 
soprummet 
användes av över 
2/3 av alla hushåll





Enkätsvar juni 2017



**** Kommentarerna presenteras i oredigerat skick. 



Skyltning

Info om sortering på www.alskaret.se



Glas Plast Metall

Kommentar: För att kunna jämföra svaren med resultatet från 2015 
lägger vi ihop ”Alltid” och ”Ibland”. 

•Glas – över 98% sorterar någon gång glas varav 90% gör det alltid.
En En En En öööökning med 11% jmf med 2015.kning med 11% jmf med 2015.kning med 11% jmf med 2015.kning med 11% jmf med 2015.
•Plast – över 90% sorterar någon gång plast varav 60% gör det alltid.
En En En En öööökning med 35% jmf med 2015.kning med 35% jmf med 2015.kning med 35% jmf med 2015.kning med 35% jmf med 2015.
•Metall – över 95% sorterar någon gång metall varav 75% gör det alltid. 
En En En En öööökning med 30% jmf med 2015.kning med 30% jmf med 2015.kning med 30% jmf med 2015.kning med 30% jmf med 2015.



Kommentar: För att kunna jämföra svaren med resultatet från 2015 
lägger vi ihop ”Alltid” och ”Ibland”. 

•2015 61% sorterar någon gång sitt matavfall.
•2017 65% sorterar någon gång sitt matavfall

endast 55% gör det alltid



**** Kommentarerna presenteras i oredigerat skick. 



� Kanske inte så
konstigt då nästan 
hälften av hushållen 
endast består av 1-2 
personer? 

(källa: undersökning från 
mars 2015)



Kommentar:
Önskemål om möjligheten att även sortera små kartonger har 
framställts till Styrelsen vid flera tillfällen. 
Nästan 60% av de svarande ställer sig bakom detta önskemål.



Flytt av 
grovsoprummet

Slängde du något 
i containern på
städdagen?

Har du besökt 
den nya ÅVC på
Boovägen?

Kommentar:
Mer än hälften av de svarande 
har besökt den nya återvinnings-
centralen vilket troligen är 
förklaringen till varför endast 
55 % av de boende passade på
att slänga något i containern på
städdagen (som ändå blev helt 
full).



**** Kommentarerna presenteras i oredigerat skick. 


