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Bakgrund

Under vintern-våren 2013 har ca 800 villahushåll i Klippan fått testa olika kvaliteer av

GAIAs nyutvecklade majs- eller potatisstärkelsebaserade biopåsar med tillsats av dolomit.

400 slumpvis utvalda hushåll har fått svara på en enkät. (Se annan flik i detta dokument)

Nedan en sammanställning av inkomna svar. Totalt 292 svar (73% av 400) kom in.

Längst ned på denna sida finns även ett urval av kommentarer kring biopåsen.

Enkätsvar

Ja Nej

Sorterar du ut mer matavfall nu när du har biopåsar?........................... 53% 47%

För liten Lagom För stor

Vad tycker du om biopåsens storlek?................................................... 1% 99% 0%

Bra Dåligt Vet ej

Hur fungerar biopåsen i hållaren?........................................................... 95% 2% 3%

Bra Dåligt Vet ej

Hur fungerar biopåsen som helhet?........................................................ 100% 0% 0%

Ja Nej

Skulle du rekommendera andra att använda biopåsar?..................... 100% 0%

Biopåsen är dyrare än papperspåsen. Ja Nej

Är den värd en taxehöjning på ca 30 kr/år?........................................... 92% 8%

Ja Nej

Har informationen kring hanteringen av biopåsen varit tillräcklig?....... 100% 0%



Sammanställning av kommentarer

Kommentarer typ "Biopåsar är bra" och "Aldrig mer papperspåsar" har sållats bort då 

svaren ovan visar på detta.

* Sista påsen var sladdrig

* Påsarna skall vara på rulle

* Påse "1" sämre än övriga. Läckte.

* Mindre lukt från matavfallet

* Påse "2" gick sönder i hållaren

* Rymligare - man använder färre biopåsar än papperspåsar

* Fortsätt testen i sommar för att se om problem med maskar och dålig lukt minskar

* Större hållare behövs till biopåsarna

* Bra att biopåsen kan knytas. Inget spill.

* Ett mindre antal biopåsar ingå i abonnemang. Behöver man fler får man betala extra.

* Tar mindre plats att förvara

* Lätta att sätta i hållaren, jmr papperspåsen där kanten ska vikas ner

* Soptunnaren är lättare att hålla ren

* Påsarna väldigt tunna. Kan spricka.

* Påse "3p" sladdrig och utan stadga. Svår att fylla. Faller ihop.

* Fastnar inte i soptunnar vid minusgrader

* Gärna större påse med resår eller snöre

* Bättre fyllnadsgrad ger minskat behov av påsar

* För bättre miljö: Se till att påsarna i affären har samma material

* Bra för oss som är reumatiker

* Gärna fler påsar i varje rulle

Allmänna kommentarer

* Kostnaden för sophantering bör kunna sänkas

* Lägre pris för ensamstående och pensionärer

* Administrativa kostnader bör ses över och förenklas


