Individuelle besvarelser
Fordele
GUL









RØD
God idé med genbrug
Genbrug OK
Vi skal jo sortere
Øget genbrug
Fokus på sortering
Mindre restaffald
Fokus på genbrug
Tanke på indkøb











Positiv følelse ved at vide at miljøet bliver
skånet
Sortering i det hele taget
Mindre dagrenovation
Genanvendelse
Mindre dagrenovation
Det er let
Har fået sorteret – er positiv
Affaldssortering – ja!
Opmærksomhed på madspild



GRØN
















BLÅ













Fordel at plastikposer bliver lukket
Samarbejde med naboen
Blevet gode til at sortere
Miljøgevinst
Miljøgevinst
Det er renligt
Ingen spild
Nemt og overskueligt
Genanvendelse, bæredygtighed

God udnyttelse af ressourcer
Spændende
Nem at opfylde
Man tænker over rester
Godt for miljøet
Ok med tømning hver 14. dag
Godt for miljøet
Det giver mening
Fint at være med i et projekt med naboer
mv.
Man tænker mere over hvad man smider
ud
Bedre til at bruge ”madrester”
Vi har fået vores egen minigenbrugsplads
Man opdager hvor meget emballage man
har
Godt for miljøet
Man får øjnene op for affaldssortering
Man bliver opmærksom på emballage når
man køber ind
Miljøvenligt

Ulemper
GUL








RØD
Vi har ikke plads til den brune spand i
køkkenet
For mange store spande udenfor
Papirposer
Oplysning
Papirposen
For lille restspand ved to blebørn
Bioposen

BIOspand lugter
Lidt lugt fra den grønne spand
Havespand – bioaffald
BIO/have-spand rengøring
Havespand bliver fyldt med fluer
Fryser fast
Genbrugsspand for hurtigt fuld
At gøre dåser rene
Den lille grønne spand er ulækker
Havespand bliver ulækker
Emballagespand fyldes for hurtigt

BLÅ










GRØN



















Ingen ulemper
Ingen ulemper, nem tilvænning
Komposten savner mad
RESTsortering – ren/beskidt
Poser er ikke nedbrydelige
At poserne ikke er nedbrydelige











Papirpose
Lugt til sommer – mider
Papirposer lækker
Bananfluer
Det tager tid
De små brune poser kan der ikke være
meget i
Vi er ofte på genbrugspladsen efter flere
poser
Vi kan blive usikre på om vi ”fordeler”
rigtigt
Børnene skal ”genopfriskes” mht.
sortering
Poserne er for små
Vi får for få poser
Biospanden udenfor bliver ulækker
Min familie gider ikke sortere
Lugter
For lidt plads
Ulækker spand
bananfluer

Forslag til ændringer
GUL
Ingen kommentarer

GRØN








BIOordning ædnres, evt. ny spand
Opløselig pose – til bioaffald
Opfinde en smart løsning til bund af spand
Oftere tømning af genbrugsspand
Indsamling og vask af BIO/havespand jævnligt
Ventil i genbrugsspand og BIO/havespand
Nedbrydelig pose i grønne køkkenspand

RØD







At man kunne hente poser evt. i brugsen
Flere og længere poser (så de kan lukkes/rulles sammen)
Større spand til indenfor
Flere poser
To forskellige spande
Tømmes hver uge

BLÅ








Natursyn, naturforbedring
Ting til genbrug på genbrugspladsen
Det gode grønne liv
Mere information om sortering
Kompostmaskine
Haveaffald bør forblive hjemme
Haveaffald skal ikke hentes

Fælles besvarelse

GUL

Fordele
Øget
ressourceudnyttelse

Ulemper
Papirposen fungerer
ikke

Ændringer
Gør opmærksom på
økonomisk incitament

Tænker på indkøb

For mange spande –
både ude og inde

14-dags tømning OK

Mindre restaffald
GRØN

Følelsen af at gøre
noget godt
Mindre spild af mad
Mindre dagrenovation

RØD

Godt for miljøet
Større opmærksomhed
på sortering

Manglende information
Rengøring af havespand
Genbrugsspand for
hurtigt fyldt
Rengøring af ting der
skal i genbrugsspand

Papirposer for små –
gerne længere og gerne
flere

Vask af havespand
jævnligt
Nanobehandling af
bund af havespand
Ventil i MGP- og
havespand til udluftning
Falsk bund i havespand
der kan tages op og
vaskes
Større/flere poser
2 spande, eller
ugetømning

Ulækre spande uden for

BLÅ

Bedre til at bruge
madrester/tøm
køleskabet
Miljøgevinsten
Nemt og hygiejnisk med
plasticpose
Ingen ekstra spand

Ormene sulter i
kompostspanden

Ting til genbrug på
genbrugspladsen

Der løber vand i
skraldespanden når det
regner

Mere information om
sortering for miljøets
skyld
Haveaffald bør blive i
haven ved
kompostering

