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Bovärdarna minskade nedskräpningen i soprummen 

1.  

o resurser, anställda som pratar på plats (sopstationer) 

o Prata med hyresgästerna 

o Integrationsarbete – Nyanlända, arbetslösa kan engageras i informationen, typ 

ambassadörer. 

o En del vill ha kamera (gruppen är inte enig). 

o Göra projekt för att få en start att sedan bygga på. 

 

Bovärdarna minskade problemen med stopp i avloppen 

2.  

o Klisterlapp på toan (nudging). Bild på tex tops, bindor. 

o Sopkorg i badrummet och wc innan hyresgästen flyttar in. 

o Information om avlopp vid välkomstbesök samt berätta om sopkorgarna som finns. 

o Studiebesök för hyresgästerna på reningsverket 

o Äcklig informationsfilm som visar ett avloppsstopp 

o Öka antalet liter vid spolning 

 

Bovärdarna ökade plaståtervinningen 

3. 

o Bovärden påminner hyresgäster när sorteringen inte sköts. Antingen via telefon eller 

dörrknackning. 

o Att vara sedd vid återvinning hjälper mot dumpning. Att ha det är ljust och fräscht ger bättre 

hållning från bovärdar. 

o Både ”piska” och tydlighet med information och kommunikation. Ljust, bra lukt, tydligt 

markerat. 

o Ta kontakt med hyresvärd som möjligtvis inte vet hur sortering fungerar. Fråga hur de tror de 

ska göra. Förklara rätt och fel och visa om så behövs. 

o Satsa på att lära barnen! De tycker ofta det är roligt om det görs till aktivitet eller lek. 

o Ta hjälp av hyresgäster som kan språk runtom området som är bra på svenska för att få dem 

alla utbildade. 

 

Bovärdarna fick fler att sortera sitt matavfall 

4. 

o Informera hyresgästerna vid start. 

o Informera vid inflyttning. 

o Tydlig information 

o Poängtera varför det är viktigt. 

o Nya avfallspåsar måste finnas hushållsnära.-så att man lätt kan hämta nya. 

o Börja med dig själv så att du vet vad du pratar om. 



2019-11-27 

Bovärdar ökade återbruket på området 

5. 

o Utrymmen för hyresgäster att lämna sina använda saker som andra hyresgäster kan hämta. 

o Fixotek där hyresgäster kan laga t.ex. cyklar, möbler mm. 

o Information om miljönyttan med att återanvända olika saker och material i stället för att 

producera nytt. 

o Informera både med broschyrer, muntligt och gårdsfester. 

 

Bovärdarna minskade nedskräpningen runt soprummen 

6. 

o Ta bort ”sophus” där man går in (skyddat insyn) byt till Molokar med full insyn. 

o Knacka dörr och informera om sophantering, miljötänk osv. 

o Miljödagar med olika fraktioner från FEV, Röda korset, Kopparstaden osv. 

o Göra sophuset med ”attraktivt” trevligare miljö fler fraktioner. 

o Omskyltning med färgsystem 

 

Bovärdarna minskade problemen med stopp i avloppen 

7.  

o Komplett informationsmaterial vid inflyttning med info om vad som får slängas i toaletter. 

o Knacka dörr och informera och utbilda hyresgäster. 

o Visa praktiskt vad hyresgästen kan göra själva om de fått stopp i avloppet. 

o Tips och trix 

o Visa övertydligt- Ta med toarulle 

o Ge info om att månadsvis använda Yes och kokhett vatten för att förbygga stopp. 

 

Bovärdarna ökade plaståtervinningen 

8. 

o Kontakt med hyresgäster – Personligt möte  

o Bättre uppmärkta kärl 

o Symboler 

o Personal i miljöhusen som hjälper till (informerar). 

o Snygga/rena/smarta soprum 

o Involvera barn/unga skola/dagis 

o Visa resultatet för hyresgästen – Återkoppling 
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Bovärdarna fick fler att sortera sitt matavfall 

9. 

o Informera mera 

o Tydligare instruktion, bilder i stället för text. 

o Nyinflyttade får upprepad introduktion och välkomstkitt. 

o Info genom sociala medier t.ex. SMS. 

o Få den lokala livsmedelsaffären att ha papperspåsar. 

o Dörrknackning 

 

Bovärdar ökade återbruket på området 

10. 

o Det är ”inne” (mode) att återanvända 

o Vi har fått personerna att vara mer rädda om grejerna och ändrat deras attityd. 

 

Bovärdarna minskade nedskräpningen runt soprummen 

11. 

o Flera miljö-värdar att ta hand om sophusen och informera hyresgäster. 

o Följer upp processen. 

 

Bovärdarna minskade problemen med stopp i avloppen 

12. 

o Tydlig information om vad som får spolas ner samt vad som ej får spolas ner. 

 

Bovärdarna ökade plaståtervinningen 

13. 

o Mer information 

o Mer kärl för plast 

 

Bovärdarna fick fler att sortera sitt matavfall 

14. 

o ”full sortering” i området 

o Information – Enkel text, mycket bilder 

o Obligatorisk introduktion 

o Flerspråkig sopvärd 

o Helt och rest sophus – Gärna enkelt med färger och skyltar. 

o Positiv återkoppling 
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Bovärdar ökade återbruket på området 

15. 

o Gett ut bra information 

o Byggt upp relationer med hyresgästerna 

o Haft miljödagar med fler aktörer 

 

Bovärdarna minskade nedskräpningen runt soprummen 

16. 

o Håll efter! 

 

Bovärdarna minskade problemen med stopp i avloppen 

17.  

o Erbjuda en hink och påse samt infoblad. 

o Handhavandeinformation – Informera om vad du kan spola ner och inte! Info i bilder samt 

dialog. 

 

Bovärdarna ökade plaståtervinningen 

18. 

o Renovera soprummet 

o Informera 

o Konkret-kort-bilder vid kärlet. 

o Återkoppla till hyresgästen om plastinsamlingen påverkar hyran. 

o Vi saknar att det i Sverige saknas möjlighet att lämna till ”annan” plast till återvinning. T.ex. 

pulkor, trädgårdsmöbler, hushållsartiklar. 

 

Bovärdarna fick fler att sortera sitt matavfall 

19. 

o Dörrknackningskampanj 

o Mer tydlighet i soprummet med skyltar osv. 

o Miljödagar med andra kringaktiviteter 

 

Bovärdar ökade återbruket på området 

20. 

o Återvinning av ”Återbruket” som t.ex. Erikshjälpen tar vi. 


