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Sammanfattning 
Detta är en utvärdering av ett pilotprojekt för en samorganiserad grovavfallstjänst med fokus på 
återbruk som testats för ett utökat serviceutbud vid Mötesplats ReTuren, Lindängen i Malmö. 
Samarbetsaktörerna var Kulturförvaltningen Malmö Stad, Sysav och fastighetsägarna Trianon och 
Stena Fastigheter. Utvärderingen baseras på de åtta mål och tre leveransmål som satts upp för 
projektet. 

Tjänsten var uppbyggd kring tre olika funktioner: insamling av avfall, system för återbruk och 
aktiviteter för att laga och reparera saker. Tre olika varianter för insamling testades under pilotfasen 
som var cirka 6 månader. Denna utvärdering ger ett förslag på ett koncept för en grovavfallstjänst.  

Av de åtta målen uppfyllde tjänsten helt sex mål och delvis två av målen, samt två av tre leveransmål. 
Den testade grovavfallstjänsten gav tydliga ekonomiska och klimatmässiga vinster för såväl 
fastighetsägare som kunder. För VA SYD innebar funktionen med ett system för återbruk en avsevärt 
minimerad klimatpåverkan på avfallsinsamlingen.  

Andelen insamlade mängder grovavfall, jämfört med potentialen var låg, cirka 10 %. Närhet och 
tillgänglighet verkar vara en viktig aspekt för att kunna och vilja lämna sitt grovavfall.  

Den modell för samorganisering som antogs från början av projektet var inte funktionell, men ingen 
ny organisatorisk modell testades inom projektet.  

Slutsatsen blev att inte fortsätta med grovavfallstjänsten i den samorganiserade form som testades. 
Flera lärdomar har samlats in och rekommendationer för fortsatt utveckling för en eventuell ny 
grovavfallstjänst har tagits fram. 
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1 Inledning 
Detta är en rapport för att utvärdera möjligheterna med att utöka servicen vid Mötesplats ReTuren 
med en grovavfallstjänst. Tjänsten testades under perioden 24 januari till 4 juli 2019 och 
finansierades av Vinnova genom projektet Delad energi dubbel energi. http://deladenergi.se/. 

Mötesplats ReTuren är en plattform för sociala, ekologiska, ekonomiska och kulturella innovationer 
som samnyttjas av en rad samhällsaktörer för ett hållbart Lindängen, som är ett område i Malmö. 
Verksamheten drivs av Kulturförvaltningen i Malmö stad och möjliggör möten mellan människor, 
återbruk och återvinning, samt kunskapshöjande aktiviteter som bidrar till förändrat 
beteendemönster för en hållbar livsstil. Verksamheten ska kunna drivas utifrån lokala behov med 
flexibla resurser som ger utrymme för spontanitet. Lärande och insamling av erfarenheter är viktiga 
aspekter för mötesplatsen. 

Nedskräpning i form av grovavfall och annat avfall på Lindängen har i flera studier visats bidra till 
otrygghet (Sharifiyan, M & Mekahal, Z. 2015 och Malmö Högskola och Polisen 2016). 

Mötesplats ReTuren erbjuder en begränsad möjlighet att ta emot grovavfall, där begränsningen är 
satt till det avfall som får plats i ett 660-literskärl. En del fastighetsägare på Lindängen har uttryckt att 
Mötesplats ReTuren inte uppfyller deras behov, eftersom inte allt grovavfall kan tas emot. Mot 
bakgrund av detta behov ville VA SYD testa att utveckla en grovavfallstjänst kopplad till Mötesplats 
ReTuren. Stena Fastigheter AB och Trianon var de fastighetsägare som var intresserade av att 
utveckla tjänsten i samverkan med Mötesplats ReTuren. Trianons bestånd består av 1 400 lägenheter 
och Stenas 700 lägenheter, så tjänsten vände sig till totalt 2 100 lägenheter. 

1.1 Lokalisering 
Lindängen är ett miljonprogramsområde i ytterkanten av södra Malmö med cirka 7 000 invånare. 
Befolkning är ung, 34% är mellan 0-24 år (genomsnittet för Malmö är 29 år),  51% av befolkningen 
förvärvsarbetar (genomsnittet i Malmö är 65 %) och ungefär 380 hushåll tar emot försörjningsstöd. I 
ReTurens upptagningsområde finns cirka 130 nationaliteter. Lindängenborna har liten benägenhet att 
flytta från sitt område. 

1.2 Syftet med att testa grovavfallstjänst 
Syftet med att utveckla en grovavfallstjänst var att erbjuda ett tillgängligt system för de som bor i 
flerfamiljsbostäder i närheten av Mötesplats ReTuren att hantera sitt grovavfall och därmed utveckla 
ReTuren-konceptet, samt att öka möjligheterna till återbruk och kunskap kring avfallsminimering.  

Följande effektmål sattes upp för pilotprojektet: 

1. Minskade grovavfallsmängder genom ökat återbruk 
2. Minskad nedskräpning i närområdet 
3. Resurseffektivare grovavfallshantering 
4. Ökad medvetenhet om uppkomsten av grovavfall hos boenden och fastighetsägare 
5. Ökat engagemang för Mötesplats ReTuren 
6. Ökad kunskap om den geografiska användningen av grovavfallstjänsten 
7. Ökad kunskap om hur tjänsten kan utvecklas tillsammans med användarna och andra aktörer 
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8. Ökat samarbete inom Avfallsavdelningen, med aktörer på Lindängen och aktörer som jobbar 
med återbruk  
 

Kopplat till pilotprojektet sattes även upp tre leveransmål, att utifrån de erfarenheter och lärdomar 
ge förslag på  
 

1. Utformning av en resurseffektiv grovavfallstjänst som tydligt bidrar till en rörelse uppåt i 
avfallshierarkin och som går att erbjuda på flera platser i staden. (L1) 

2. Modell för samorganisering och samfinansiering av grovavfallstjänst (L2) 
3. Modell för en process för lärande av samskapande vid utveckling av avfallstjänster (L3).  

 

1.3 Metod för utvärdering 
Flera olika metoder har använts för att utvärdera tjänsten. Dels har klassiska kvantitativa och 
kvalitativa utvärderingsmetoder använts som mätning av insamlade mängder, antal besökare, 
enkäter och intervjuer med personal och fastighetsförvaltare och fastighetsskötare. Förutom detta 
har även ett arbetssätt använts som innebar att testa (prototypa) och kontinuerligt utvärdera, 
reflektera och utveckla grovavfallstjänsten tillsammans med samverkansaktörerna. Metoden 
visualiseras av illustrationen nedan (figur 1). Tjänsteutveckling genom samverkan där involvering av 
aktörer (boende och fastighetsägare) och genom att ha en gemensam pågående reflektion främjar 
engagemanget och ökar tjänsteeffektiviteten. Samtidigt ger det  VA SYD möjligheten att dra lärdomar 
för att förbättra sin verksamhet direkt från användarna. 

 

Figur 1. Illustration som visar prototypande tjänsteutveckling. 

1.4 Organisering 
VA SYD tillsammans med styrgruppen för Mötesplats ReTuren var projektägare. Savita Upadhyaya VA 
SYD och projektgrupp för Mötesplats ReTuren ansvarade för genomförandet och utvärderingen. 

Trianon, Stena Fastigheter, boende på Lindängen, Jörgen Andersson ASF Malmö stad, ReTurens 
personal, Mats Morin och Roger Ekberg VA SYD var samarbetsaktörer. 

Mötesplats ReTuren erbjöd att ställa ut containrar för insamling av grovavfall varje onsdag mellan kl 
10-18. Där det fanns tre kärror som de boende kunde låna. VA SYD stod för all 
kommunikationskostnad kopplat till projektet samt inköp av en kärra. Sysav stod för upplärning av 
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personal som skulle bemanna grovavfallstjänsten. Kulturförvaltning stod för bemanning av tjänsten 
och som koordinator för ekonomin. 

Stena Fastigheter bidrog med 10 000 kr i månaden, vilket uppgick till 60 000 kr under hela projektet. 
Utöver detta stod Stena för kostnaden för en kärra. Trianon bidrog med 15 000 kr i månaden, med en 
totalsumma på 90 000 kr under hela projektet och för kostnaden för en kärra. 

1.5 Begränsningar 
Projektet analyserade inte en eventuell uppskalning av grovavfallstjänster inom VA SYDs generella 
tjänsteutbud, utan begränsades till utveckling av en grovavfallstjänst kopplat lokalt till Mötesplats 
ReTuren. I avsnitt 3. Slutsats och rekommendationer i slutet av rapporten ges dock förslag till 
möjligheter för uppskalning och vidareutveckling av grovavfallstjänster inom VA SYD. 

 

 

 

 Grovavfallstjänstens insamlingssystem 
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2 Resultat 
Resultatet av projektet redovisas utifrån de mål som ställdes i projektplanen.  

 

2.1 Mål 1. Minskade grovavfallsmängder genom ökat återbruk 
________________________________________________________________________________ 

Måluppfyllnad: Detta mål kan anses vara uppfyllt då ett system för återbruk ger direkt minskade 
grovavfallsmängder. 
________________________________________________________________________________ 

 

Uppföljningen av detta mål består av flera olika indikatorer nämligen:  

 Insamlad mängd i vikt 
 Antal föremål som bytt ägare 
 Vikt per föremål 
 Minskning av grovavfall utifrån nollvärde 

 

2.1.1 Avfall 
Totalt samlades det in 27 ton avfall, vilket motsvarar 15 % av 
potentialen av den genomsnittliga grovavfallsproduktionen i Malmö 
(Avfall Web 2019). Den största fraktionen som samlades in var 
grovavfall, men metall var den fraktion där den största andelen av 
potentialen samlades in, nämligen 26 % (tabell 1). Både boende och 
fastighetsskötare lämnade avfall och enligt uppskattning från 
personalen som bemannade så lämnade de boende in en majoritet av 
avfallet, cirka 70 % av de insamlade mängderna. 

Tabell 1. Insamlade avfallsmängder uppdelat på fraktioner. Jämförelse med 
vikter i Malmö (Avfall Web, 2019) 

 

Avfallsfraktion 
Mängd 

(kg)

Mängd (kg) 
/tillfälle

Medelårs
vikt/pers

Medelårs
vikt i 

Malmö/p
ers

Andel 
insamlat  

(%)

Grovavfall 22024 1001 13 92 14
Metall 2931 133 2 7 26
El 2311 105 1 7 21
Total 27266 1239 16 106 15

Totalt samlades      
27 ton grovavfall in.  
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I den första testen sorterades både grovavfall och resårmöbler ut. Fördelningen i insamlingsmängder 
mellan dessa två fraktioner var nästa lika stora med 52% respektive 48%. När ytan begränsades så 
slogs dessa två fraktioner ihop till en samlad grovavfallsfraktion, som är den som redovisas. 

2.1.2 Återbruk 
I genomsnitt skedde 16 byten av produkter och varje byte hade en genomsnittsvikt på 7,2 kg. 
Resultatet blev att totalt styrdes 2,5 ton avfall till återbruk och kunde därmed förebyggas, vilket 
motsvarade 10% av de insamlade mängderna, vilket är långt bättre än andelen som går till loppis på 
de vanliga återvinningscentralerna 

För att få fram återbruksdatan räknades antal 
byten vid ett antal tillfällen under projektets gång, 
se tabell 2. För att sedan beräkna den 
genomsnittliga vikten genomfördes vid tre tillfällen 
registrering av föremål och vikt av varje byte.  

 

 

Tabell 2. Antal byten per tillfälle tjänsten var på plats. 

Datum Antal byten 

190214 18 
190221 17 
190228 14 
190411 15 
190418 18 
190425 15 
190509 18 
190523 12 

 

Det var svårt att få fram resultat på om tjänsten faktiskt medförde en minimering av avfallsmängder. 
Anledningarna till detta var flera. För det första så gick det inte att få fram nollvärden (hur mycket 
grovavfall som produceras normalt) från fastighetsägarna. Fastighetsägarna har inte koll på 
avfallsmängder utan enbart på kostnader kopplade till grovavfallshantering. De har 
grovavfallsstädning utlagt på entreprenad och mängderna kommer från en andra part. Att 

2,5 ton avfall har 
förebyggts 

genom återbruk. 

Beräkning av andelen av den potentiella grovavfallsproduktionen 

𝟐𝟕𝟐𝟔𝟔

𝟐𝟏𝟎𝟎 × 𝟐, 𝟏
÷ 𝟏𝟑𝟔 × 𝟐 

 27 266 kg insamlat avfall (källa Sysav) 
 Malmöbon producerar 136 kg grovafall/år (Avfall Web) 
 2 100 lägenheter i Trianons och Stenas bestånd med 2,1 personer/hushåll ger 4 410 personer 
 För att få andel per år måste talet multipliceras med 2 då pilotprojektet varade i 6 månader 

Beräkning av mängden avfall som  
cirkulerat till återbruk 

𝟐𝟐 × 𝟏𝟔 × 𝟕, 𝟐 ≈ 𝟐𝟓𝟎𝟎 𝒌𝒈 

 22 tillfällen som tjänsten var på plats 
 Medelantal byten: 16 byten/tillfälle 
 Medelvikt per byte: 7,2 kg/byte 
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genomföra en nollmätning hade krävt en lång förstudie då grovavfallsproduktionen varierar mycket 
över året. För att få ett statiskt säkerställt resultat skulle tre årsmätningar behövts.  

Ytterligare en anledning var att grovavfallstjänsten var en tillgängligare tjänst så många kunder som 
lämnade hade ”lagrat” avfall under lång tid, vilket innebar att tjänsten fick in stora mängder. Tjänsten 
var också på plats för kort tid för att en faktisk förändring skulle kunna bevisas. Avfallsbeteenden tar 
lång tid att förändra. Det som kan slås fast är att 2,5 ton grovavfall har förebyggts genom återbruk. 

2.2 Mål 2. Minskad nedskräpning i närområdet 
________________________________________________________________________________ 

Måluppfyllnad: Detta mål kan anses vara delvis uppfyllt, då flertal informanter anger att deras 
uppfattning av nedskräpning minskat. 

________________________________________________________________________________ 

Huruvida nedskräpningsproblematiken har förändrats under projekts gång har diskuterats vid varje 
reflektionsmöte med samarbetsaktörerna. Ungefär mitt i projektet påtalade Trianons 
fastighetsskötare att det blivit bättre och att dumpningen minskat. Mest påtagligt var det i Motetten-
byggnaden som ligger närmast Mötesplats ReTuren.  

Fastighetsskötarna på Trianon nämnde även att flera boende frågat när containern vid ReTuren 
skulle var på plats. Problemet med dumpning av grovavfall har dock fortsatt om än i en upplevd 
minskad omfattning. Ingen återkoppling kunde ges av Stena då de inte var närvarande vid mötena. 

Personalen upplever att det varit mindre skräpigt i området och att det har rensats upp på 
Lindängen. Ett par platser som tidigare använts som dumpingplatser använts inte till detta längre. 
Flera av kunderna har haft sitt grovavfall liggandes länge i lägenheterna och till och med på 
balkongerna innan grovavfallstjänsten erbjöds. Dock tycker personalen att tiden har varit för kort för 
att kunna se stora förändringar över tid. 

Håll Sverige Rent har en metod för att mäta skräp i stadsmiljöer, förorter, parker och öppna ytor 
samt kustmiljöer. Denna metod är omfattande och innefattar åtminstone 140 mätpunkter som ska 
övervakas 7 dagar i sträck, helst under månaden juni. Denna metod anses inte kunna appliceras på 
mindre projekt som detta. 

2.3 Mål 3. Resurseffektivare grovavfallshantering 
________________________________________________________________________________ 

Måluppfyllnad: Målet är uppfyllt då tjänsten visar på att den är ekonomisk kopplat till 
insamlingskostnaden, den ekonomiska vinsten av återbruket och minimeringen av avfall samt 
klimatutsläpp. 

________________________________________________________________________________ 

Inom detta mål fanns flera aspekter att titta på, dels kostnaden för insamlat avfall, men även den 
ekonomiska, klimatsmässiga och avfallsminimerande vinsten av återbruket.  

Innan tjänsten började användas uppskattade både Stena och Trianon att deras kostnad för 
hantering av grovavfall låg på cirka 1 500 kronor per lägenhet och år.  
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Trianons grovavfallstjänst består normalt av att hyresgästerna ringer Trianon för omhändertagande 
av mindre grovavfall, som exempelvis stolar och mindre saker. För större saker som sängar och soffor 
blir hyresgästerna anvisade till återvinningscentralen. Ett antal gånger i veckan har Trianon en 
entreprenör som kommer och hämtar och städar upp det grovavfall som fastighetsskötarna samlat 
ihop. 

Stenas grovavfallstjänst innefattar miljövärdar som ansvarar för ett miljöhus var. Miljövärdarna har 
hand om förvaltning av husen genom att bära ut grovsopor som de ställer vid miljöhusen, som ett 
annat företag hämtar ett par gånger i veckan. Stena satsar mycket på att informera, bland annat i alla 
trapphus, genom ett förvaltarblad och ett miljövärdsblad. Trots detta hamnar grovavfall intill 
miljöhusen.  
 
Under tjänstens testperiod avbeställde Trianon städtjänsten som kom och hämtade avfallet och 
framför allt la personalen ner betydligt mindre tid på att hantera grovavfallet.  
 
Följande indikatorer var del av uppföljningen av detta mål: 

 Kostnad per kilo insamlat avfall 
 Ekonomisk vinst av återbruket 
 Klimatmässig vinst av återbruket 
 Avfallsminimerande vinst av återbruket 

 
Kostnader 
Beräkningar på det insamlade avfallet visar tydligt på att både den blandade grovavfallscontainern 
och återvinningscontainern (ÅVC) ger en förhållandevis låg kostnad per insamlad mängd avfall. 
Containern för resår är inte heller kostsam. Se tabell 3. Däremot så har VA SYD inte en upphandlad 
taxa för behandling av redan sorterat grovavfall som resårmöbler, så i framtiden finns potential för 
att begära lägre behandlingskostnad för redan sorterat grovavfall. För metall gäller samma, här 
borde behandlingskostnaden vara obefintlig med hänsyn till att metall är en fraktion som har ett 
marknadsvärde. 
 
Tabell 3. Insamlingskostnad per kilo och avfallsfraktion 
 

Container Kostnad (kr/kg) 

Blandat grovavfall 3,6 
Resår 4,3 
ÅVC container 2,1 
Metallcontainer 27 

 
Den slutgiltiga tjänsten bestående av återvinningscontainer och en container för blandat grovavfall 
hade en sammanlagd kostnad på 4 500 kronor (900 kronor för ÅVC-containern och 3 500 kronor för 
grovavfallscontainern). Årskostnad blir då 225 000 kronor räknat på 50 utsättningstillfällen.  
 
Stena och Trianon har angett att de har en beräknad kostnad kopplat till grovavfallshantering på  
1 500 kr per år och lägenhet. Då deras bestånd på Lindängen består av 2 100 lägenheter blir 
årskostnaden för att hantera grovavfallet 3 150 000 kronor totalt. För Stena som har 700 lägenheter 
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är årskostnaden 1 050 000 kronor och för Trianon med 1 400 lägenheter landar kostnaden på 
2 100 000 kronor.  
 
I förhållande till årskostnaden så är kostnaden för tjänsten inte hög, men det bör tilläggas att 
tjänsten själv inte avhjälper alla kostnader kopplade till grovavfallshanteringen, utan den är en del av 
lösningen. Att ha bemanning vid tjänsten ökar effekten. Årskostnaden för bemanning med två 
personal med en timlön på 300 kronor innebär en kostnadsökning med 270 000 kr för tjänsten. 
Utöver bemanning kan ytterligare effekt fås av att beställa event som syftar till öka kunskapen kring 
att laga och reparera. En sådan aktivitet kostar cirka 8 000 kronor per tillfälle och en mini-frekvens 
skulle kunna vara två gånger per år. En sammanställning av kostnaderna av de olika funktionerna 
som en grovavfallstjänst kan bestå av finns i tabell 4. 
 
Tabell 4. Årskostnader för grovavfallstjänst specificerat på olika funktioner 

Funktion  Årskostnad (kr) 

Avfallsinsamling 225 000 
Bemanning 270 000 
Återbruksevent 16 000 
Totalt 511 000 

 
Det som framkommer är att kostnaden för grovavfallstjänsten inte är hög i förhållande till den totala 
kostnaden för grovavfallshanteringen och att om flera fastighetsägare delar på tjänsten så ökar 
resurseffektiviteten. 
 
Ekonomisk vinst 
Den ekonomiska vinsten för återbruket har två sidor, för det första vinsten i form av minskad kostnad 
för insamling och behandling, samt vinst i form av att kunder sparat genom att inte ha konsumerat 
en vara. Resultatet anges i tabell 5. 
 
Tabell 5. Ekonomisk vinst och minskad kostnad på återbruk av 2,5 ton. Kilopriset för nykonsumtion respektive 
andrahandskonsumtion är baserat på snittpriser på nyprodukts- respektive andrahandsmarknaden (näthandel 
och Blocket 2019). Kilopriset för insamling och behandling är baserad på VA SYDs avfallstaxa 2019. 
 

  Vinst nykonsumtion  Vinst andra hands-
konsumtion 

Minskad 
kostnad 
insaml & 
behandl 

Kr/kg  109 35 3,6  
Total vinst 

(kr) 271 678 86 483 
9 000 

  

Beräkningarna genomfördes genom att anta att allt avfall annars skulle gått till containern för 
blandat avfall (kostnad 3,6 kronor per kilo). Då har kostnaden för tjänsten minskat med 9 000 kronor 
för det avfall som styrts till återbruk.  
 
Konsumtionsvinsten har tagits fram genom följande steg: Först dokumenterades alla produkter som 
byttes med hänseende på typ av vara och vikt vid tre tillfällen då tjänsten var på plats mellan klockan 
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11-16. För att få fram priserna på varorna som byttes gjordes för nykonsumtion en sökning nätet på 
tre olika säljsidor eller på en sida där varan finns ny för att få ett medelvärde eller ett exakt nypris per 
produkt. För andrahandspriset gjordes en sökning på Blocket för priset på tre likartade produkter.  
 
För att exemplifiera: Om det byttes en IKEA Billy-bokhylla så togs nypriset från IKEAs hemsida och 
sedan togs medelvärdet av tre liknade Billy-bokhyllor från Blocket. Resultatet slogs ut som ett 
snittpris per kilo och extrapolerades sedan på totalvikten på återbruk (2,5 ton). 
 
Den ekonomiska vinsten för kunder per kilo som de återbrukade låg på 35 kronor per kilo jämfört 
med vad samma vara kostar på begagnatmarknaden och 109 kronor per kilo jämfört med 
nykonsumtion. För de 2,5 ton som återbrukades under pilotfasen ger det cirka 86 500 kronor i vinst 
jämfört med köp på begagnatmarknaden respektive 272 000 kronor för nyköp (tabell 5). 
 
Klimatpåverkan  
För att 1,5-gradersmålet ska kunna nås så måste koldioxidutsläppen halveras till 2030 (IPCC 2018). 
Genom att styra 10 % av grovavfallet till återbruk har klimatutsläppen minskat med 62 %, vilket 
betyder att tjänsten bidrar till att nå målet. 
 

 
Figur 2. Klimatpåverkan av insamling av grovavfall till återvinning 
respektive återbruk. 
 

För beräkningen av den klimatmässiga vinsten har en schablon 
från Avfalls Sveriges rapport 2019:19 Klimatpåverkan från olika 
avfallsfraktioner använts och ett antagande att majoriteten av 
det återbrukade avfallet skulle kunna klassas som brännbart 
grovavfall. Schablonen för brännbart grovavfall som går till 
förebyggande avfall ligger på en klimatvinst på 2 kilo CO2-
ekvivalenter per kilo avfall. Den totala klimatvinsten för 
återbruket på 2,5 ton blir då 5 ton CO2-ekvivalenter, vilket 
motsvarar att ett utsläpp lika stort som från en bil som kör 4000 
mil förhindras. Varje byte (medelvikt på 7,2 kilo) sparar 14,2 kilo CO2-ekvivalenter, vilket motsvarar 
ett förhindrande av ett utsläpp lika stort som en bil som kör 115 km. 

På det avfall som gick till återvinning har en schablon på en kostnad av 0,3 kilo CO2-ekvivalenter per 
kilo avfall använts. Totalt så samlades 27 ton in, vilket motsvarar 8 ton CO2-ekvivalenter som släpptes 
ut, alltså lika stort som utsläppet från en bil som kör 8 100 km. 
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2.4 Mål 4. Ökad medvetenhet om uppkomsten av grovavfall hos 
boende och fastighetsägare 

________________________________________________________________________________ 

Måluppfyllnad: Målet anses delvis vara uppfyllt. Målet handlar om förändring av tankesätt och 
beteende, då behövs långsiktiga och kontinuerliga insatser som minskar uppkomsten av avfall och 
konsumtion. 
_______________________________________________________________________________ 

Uppföljningen av detta mål har gjorts med en så kallad kvantitativ metod genom samtal med kunder 
(ca 50 st), vid reflektionsmötena (5 st), under återbruksaktiviteterna (5 st) och genom intervjuer med 
personalen på Mötesplats ReTuren (3 st). 

Fastighetsskötare uppger att de boende inte verkar reflektera över hur man gör sig av med saker på 
rätt sätt, men en del boende har förstått att de inte bara kan slänga saker hur som helst. Ibland när 
de boende kommit och lämnat saker vid grovavfallstjänsten har de nämnt att en del saker är fullt 
funktionsdugliga och att det är bra att det finns återbruket. 

Personalen sa att kunder förvånades över att det är fina saker som folk slänger, att det inte borde 
vara avfall och att folk har för mycket saker. I början fanns inte tydliga regler om vad som gällde med 
grovavfallet som var lämnat inne i containern och flera kunder var inne och hämtade saker direkt 
från containern. Efter att tydligare regler kommunicerades kring att det avfall som hade lämnats inne 
i containrarna skulle stanna där så minskade antalet byten. Det ligger en svårighet för personalen i 
att bedöma vad som är återbrukbart, då detta är en individuell bedömningsfråga. Ett exempel på 
detta var en soffa som var slängd i containern, men en kund ville ha soffbenen. 

Personalen märkte att intresset för återbruksfunktionen ökade. Efter ett tag upprättades ett 
informellt system där de tog emot ”beställningar” på saker som kunder ville ha och där personalen 
bevakade och kontaktade kund om det kom in något de hade önskat. Vissa kunder lämnade mycket 
högkvalitativa saker som kunder återbrukas upp till 70% och många av lämnarna var glada över att 
sakerna kunde komma till användning. 

På Lindängen verkar det finnas en kultur av att samla på saker eller så kan det vara att de inte vet hur 
de ska göra med det de vill bli av med. Ibland saknas tillgång till bil. Ställer man det på balkongen så 
har det inget affektionsvärde för att man vet att det kommer att bli förstört av väder och vind. Det är 
nog rätt mycket lathet eller att man inte rent fysiskt kan slänga det på rätt sätt, reflekterar 
personalen på ReTuren kring medvetenheten om grovavfall.  

Delar av målet anses vara uppfyllt. Målet handlar om förändring av tankesätt och beteende, då 
behövs långsiktiga och kontinuerliga insatser som minskar uppkomsten av avfall och konsumtion. 

Under återbruksaktiviteterna så har deltagare reflekterat över att folk i allmänhet inte ger sig tid till 
att ta hand om sina möbler och saker. Att man nuförtiden inte har den kunskap som fanns förr om 
att laga och reparera. ”Om inte denna aktivitet hade funnits hade jag inte kunnat använda min cykel 
och kanske hade jag till och med slängt den”, var en kommentar från en deltagare. 
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2.5 Mål 5. Ökat engagemang för Mötesplats Returen 
________________________________________________________________________________ 

Måluppfyllnad: Målet är delvis uppfyllt. Antalet besökare på Mötesplats ReTuren har ökat under 
projekttiden, men det går inte att utesluta att det är kopplat till att Mötesplatsen hade sin nyöppning 
samtidigt. Runt 10 deltagare per aktivitet är normalt jämfört med likande verksamheter. Ett 
arrangemang har startats av besökarna. 

________________________________________________________________________________ 

Syftet med detta mål var att se om grovavfallstjänsten kunde bidra till att öka engagemanget för 
Mötesplatsen. Detta gjordes genom att mäta följande aspekter: 

 Antal besökare 
 Antal besökare på arrangemangen 
 Antal arrangemang på ReTuren som initierades av de boende 
 Upplevt engagemang 

 

Antal besökare 

Antalet besökare på Mötesplats ReTuren mättes ungefär en gång i månaden och i början var det 
cirka 66 besökare per dag och i slutet låg antalet besökare på 88 besökare per dag. Det är en ökning 
på 30% under projekttiden. Det är svårt att bedöma hur mycket grovavfallstjänsten bidragit till det 
ökade antal besökarna, eftersom hela mötesplatsen öppnade under projekttiden.  
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Antal besökare på arrangemangen 

På de fem återbruksaktiviteterna som anordnades deltog totalt 38 personer, vilket blir ett snitt på 7,6 
deltagare per aktivitet. STPLN och Fixa Till har också ungefär likartad deltagarfrekvens Den aktivitet 
som drog flest deltagare var Serva din cykel med 17 deltagare. Majoriteten av deltagarna på 
workshopparna bor på Lindängen, men det har även kommit deltagare från andra stadsdelar. De 
deltagare som kommit utifrån uppgav att de främst fått informationen från sociala medier. 

Antal arrangemang på ReTuren som initierats av de boende 
Under projektfasen så uppkom önskemål om att anordna ytterligare en aktivitet med 
möbeltapetsering, vilket genomfördes. En del av kunskaperna har implementerats i de andra 
aktiviteterna som hålls på Mötesplats ReTuren. Där har det specifikt funnits ett intresse från sy-
gruppen inom Kvinnors nätverk att delta på de anordnade aktiviteterna för att överföra kunskap till 
sy-gruppen. 

Kvinnogruppen har nu börjat jobba med lite möbeltapetsering, vilket var ett initiativ som kom ur 
återbruksaktiviteten som anordnades i samband med grovavfallstjänsten.  

Upplevt engagemang 

Det är fortfarande många i närområdet som inte känner till Mötesplats ReTuren och flytten, men 
grovavfallstjänsten har bidragit till att nya kunder och besökare hittat till platsen, även från andra 
stadsdelar som Söderkulla och Hermodsdal, säger personalen.  

Personalen menar att det också behöver gå ut mer information om Mötesplats ReTuren. De som bor 
på Högaholm känner att de inte får någon information om någonting som händer på ReTuren och att 
deras styrelse har valt att inte vara delaktig och det är inte de boendes vilja. Nu ska flera personer 
vara nya i styrelsen och det är all idé att ta förnyad kontakt med dem igen. 

Personalen menar att under den tid som grovavfallstjänsten har testats har även vanliga 
verksamheten också på nytt startat upp. Vidare säger personalen att det är en utforskande fas, 
mycket engagemang finns och grundbultarna för Mötesplats ReTuren är skapa ett lokalt ägandeskap 
genom att bland annat stärka egenmakten där besökarna bestämmer om innehållet på Mötesplats 
ReTuren.  

 

2.6 Mål 6. Ökad kunskap om den geografiska  
användningen av grovavfallstjänsten 

________________________________________________________________________________ 

Måluppfyllnad: Målet är uppfyllt. Då geografisk data samlats in och analyserats. En slutsats är att 
närhet/tillgänglighet är viktigt. 

________________________________________________________________________________ 

 



Rapport | 15 
 

Resultatet visade att 78% av avfallslämnarna kom från Trianons 
bestånd och 11% från Stena. Slutsatsen är att de involverade 
fastighetsägarna har 89% av användarna av tjänsten. Övriga 
användare kom från andra områden, bland annat från 
Söderkulla, Nydala och Kroksbäck. 

Det mindre antalet användare från Stenas bestånd förklaras av 
Stena med att det finns en geografisk barriär där cykelstigen 
går till badet och att deras boende inte besöker Lindängens 
centrum så ofta. Stena anser också att tjänsten låg för långt bort och att den behöver vara närmare 
deras område. Ett förslag var att undersöka om Victoria Park skulle vara intresserad av att samarbeta 
och att ställa upp tjänsten mittemellan deras områden vid Kantatgatan. 

Statistiken togs fram genom att vid flera tillfällen fråga kunderna på vilken gatuadress de bodde.  

2.7 Mål 7. Ökad kunskap om hur tjänsten kan utvecklas  
tillsammans med användarna och andra aktörer 

________________________________________________________________________________ 

Måluppfyllnad: Målet är uppfyllt. Kunskap, lärdomar och relationer har skapats. Resultatet av detta 
mål har även bidragit till att uppnå leveransmålen. 

________________________________________________________________________________ 

 Detta mål är en del av att utvärdera hur en grovavfallstjänst kan utvecklas genom samverkan och 
hur organiseringen av en sådan tjänst kan se ut. Följande indikatorer ingick  att titta på: 

 Besökarnas och fastighetsägarnas upplevelse av tjänsten  
 VA SYDs upplevelse av utvecklingsprocessen 

 
Återkopplingen från de boende har varit att de uppskattar tjänsten, flertalet tillfällen framfördes en 
önskan om tilläggstjänst som innebar att avfallet transporteras från hemmet till containrarna. 
Reflektionsmötena har varit bra för att hantera problem och utmaningar. Exempel på justeringar som 
gjorts var att  ta bort metallcontainern för att behov inte fanns, att meddela personer som flyttar in 
och ut om att tjänsten finns och ändra på rutiner för fastighetsskötarna för att effektivisera och 
kostnadsminimera.  
 
Under flera tillfällen har önskan om att erbjuda bärhjälp hela vägen diskuteras, men en lösning har 
inte hittats. I denna utmaning finns utvecklingspotential och möjlighet till arbetstillfällen. Likaså har 
de olika aktörerna hjälps åt att försöka att nå Stena för att öka deras engagemang.  
 
Mötesplats ReTuren har bemannat och varit nod för kopplingar i projektet, det har varit naturligt att 
för ReTuren att hantera det administrativa och relationsbyggandet. Bemanningen har dock inte varit 
tillräcklig för att både bemanna avfallstjänsten och samtidigt genomföra de löpande uppgifterna som 
att ta emot kunder inne på mötesplaten och bemanna den sociala grillen. Personal från 
fastighetsägarna hade inte möjlighet att hjälpa till med bemanningen, men VA SYD och ASF hjälpte 
till att täcka upp vid enstaka tillfällen och Sysavs personal bemannade vid semester.  
 

78 % av 
avfallslämnarna 

bodde hos Trianon. 
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Att ha möte inbokade för att kontinuerligt hantera utmaningar och fundera på 
utvecklingsmöjligheter är bra och effektivt. Det skapar också goda relationer och engagemang och 
blir en god grund för att fortsätta att experimentera tillsammans i framtiden. Det behöver förtydligas 
och utredas vilken funktion Mötesplats ReTuren ska ha i framtida projekt och vilka resurser som i så 
fall skulle krävas från de olika aktörerna. 
 
Genom reflektionsmötena har det funnits dokumentation kring hur samarbetet har växt fram och 
hur idéer till utveckling av tjänsten eller andra tjänster uppkommit (bilaga 1). Detta har underlättat 
den vidare kommunikationen in i respektive organisation och kan ses som en idébank för framtida 
utveckling. Vidare har reflektionerna och samarbetena bidragit till att uppnå leveransmålen L1-L3. 
 

2.8 Mål 8. Ökat samarbete inom Avfallsavdelningen, med aktörer på 
Lindängen och aktörer som jobbar med återbruk 

________________________________________________________________________________ 

Måluppfyllnad: Målet är uppfyllt då det ökat samarbetet inom avfallsavdelningen samt med de olika 
aktörerna som varit involverade i projektet. Resultatet av detta mål har även bidragit till att uppnå 
leveransmålen. 

________________________________________________________________________________ 

 

Detta är ett internt mål för VA SYDs avfallsavdelning för att se om detta projekt lett till ökat 
samarbete. Dessa indikatorer ingår för att mäta måluppfyllelsen: 

 Antal personer som Avfallsavdelningen varit i kontakt med 
 Upplevt samarbete 
 Antal samarbeten 

 

Från avfallsavdelningen har fyra personer varit inblandade: en projektledare, två medarbetare från 
driftenheten och en kommunikatör. Det har inte löpande registrerats hur många olika kontakter som 
har skett, men det står klart att VA SYDs personal har samarbetat närmare personalen på Mötesplats 
ReTuren, kommunikatörer på Kulturförvaltningen och tjänstemän på AFS. Utöver det så har projektet 
också bidragit till fler samtal och diskussioner med fastighetsskötarna och fastighetsförvaltarna i 
både Stena och Trianon. En del tankar och lösningar har även getts som förslag till andra 
fastighetsägare i staden. 

För avfallsavdelningen har det varit positivt att få arbeta över enhetsgränserna och att driftenheten 
fått vara aktivt delaktig i ett utvecklingsprojekt som till karaktärer på många sätt påminner om det 
löpande arbetet i driften – att hitta lösningar på problem. Samarbetet har varit givande och det har 
skapat förståelse för våra olika roller och kompetenser. Vidare har reflektionerna och samarbetena 
bidragit till att uppnå leveransmålen L1-L3. 
 
Arbetet med återbruksworkshopparna har lett till ett utökat nätverk med flera återbruksaktörer i 
Malmö. Arbetet har också lett till närmre kontakt med Fixa Till i Lund. Vi har varit på studiebesök hos 
varandra och utbytt erfarenheter om olika återbruksaktörer. Vidare har dessa workshoppar bidragit 
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till en närmre kontakt med våra kunder och tillsammans med dem har vi kunnat utforska deras 
behov och vad som kan vara hindren för att återbruka. Detta har gett värdefull information som är 
svår att samla in i andra sammanhang. Relationen till kunderna är värdefull då dessa har stor 
potential till att bli våra ambassadörer. 

 

2.9    Leveransmål 
Följande leveransmål var uppsatta i projektet:  
 
L1: Förslag till utformande av en resurseffektiv grovavfallstjänst som tydligt bidrar till en rörelse 
uppåt i avfallshierarkin och som går att erbjuda på flera platser i staden.  

 
Tjänsten som utvecklades gav goda effekter på en rörelse uppåt i avfallshierarkin. Illustrationen 
nedan ger ett förslag i hur en resurseffektiv grovavfallstjänst kan utformas med fyra olika nivåer; bas-
, mellan-, hög- och lyxnivå. I dagsläget finns basnivån i vår tjänstekatalog, så de övriga nivåerna 
behöver utvecklas för att kunna erbjudas. Denna modell för utformning av en grovavfallstjänst kan 
användas för vidare utveckling av grovavfallstjänster inom VA SYD. 
 

 
 
L2: Modell för samorganisering och samfinansiering av grovavfallstjänst  
Den enda modell som projektet hann med att testa var den som föreslagits i avsnittet 1.4 Tiden var 
för kort för att testa fler organisatoriska modeller, där med kan inte ett förslag ges för en ny 
organisatorisk modell, dock ges det i resultatet av mål 6, 7 och 8 samt i rekommendationerna flera 
goda idéer för att komma vidare med en ny organisatorisk modell. 
 
L3: Modell för en process för lärande av samskapande vid utveckling av avfallstjänster.  
Förprocessen med det breda samskapandet tillsammans med aktörer och kunder erbjöd möjlighet 
att förstå behoven och problemen kopplat till grovavfallshantering. Nästa steg i processen var att 
gemensamt ta fram lösningar och prioritera de idéer med störst potential att fungera. Det var viktigt 
att fastslå ansvaret i de olika aktiviteterna genom att ta fram en gemensam handlingsplan.  
 

Lyxnivå

Högnivå

Mellannivå

Basnivå
Två  containrar 
(ÅVC-cont och 

GA-cont)

Bemanning

Kärror

Hämtning i 
hemmet

Fokus återbruk

Återbruksevent
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Under genomförandet var den experimenterade och iterativa fasen med kontinuerliga 
reflektionsmöten bra för att förstå problemen, ta fram idéer för att möta utmaningar och för att 
gemensamt driva på utvecklingen och justeringen av tjänsten. Processen har kartlagts nedan, för 
pilotprojekt med grovavfallstjänsten valdes att avbryta innan implementeringssteget. Processen kan 
användas i andra utvecklingsprocesser. 

 
Process för lärande och samskapande för utveckling av avfallstjänster. 
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3 Genomförandet 
 
Framtagande av avtal  
Kulturförvaltningen tog fram avtal mellan parterna vilka klargjorde ansvarsfördelningen mellan 
aktörerna. I efterhand så kunde avtalen varit tydligare gällande resursåtgång och hur de skulle 
implementerades i verksamheten.  
 
Grovavfallsinsamling  
Grundtestet innebar tre containrar med fraktionerna resår, metall och blandat grovavfall, vilka 
ställdes ut torsdagar klockan 10-18. Efter 2 månader uppfördes ett byggstaket runt före detta 
Lindgården, vilket ledde till att bara två  containrar fick plats (metall och blandat grovavfall). Senare 
ändrades uppsättningen till en stor grovavfallscontainer och den så kallade återvinningscontainern 
med el och metall eftersom vi såg att det kom in mer elavfall och inte så mycket metallavfall som vi 
trott. Redan vid första tillfället uppstod behov av att även kunna lämna farligt avfall, så kärran med 
lådorna för insamling av farligt avfall ställdes ut bredvid containrarna.  
 
Den slutgiltiga grovavfallstjänsten omfattade följande fraktioner: grovavfall blandad fraktion, elavfall, 
metall, återbruk, kemikalier, batterier och ljuskällor. Varje förslag till förändring har diskuterats under 
reflektionsmötena med samverkansaktörerna i enlighet med projektplanen. 
 
Transportlösning 
Två av de tre inköpta transportkärrorna har används filtigt av de som behövt lämna avfall. Stenas 
kärra har inte använts i så stor utsträckning, eftersom de inte lämnade den vid platsen för tjänsten.  
 
Flera boende har efterfrågat ytterligare transportlösning i form av bärhjälp från lägenhet till kärra 
och därefter transport till container. Stena sa att hade möjlighet att genom en förening erbjuda 
bärhjälp till sina boende. Ingen Stena-boende lämnade avfall via denna tjänst,  trots att önskemål om 
av att få utnyttja tjänsten förmedlades till Stena. Flera av de som efterfrågade tjänst för extra 
bärhjälp var äldre, ensamstående kvinnor eller funktionshindrade. 
 

 
 

Transportlösningen för grovavfall. 
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Utbildning av miljövärdar 
Utbildning av miljövärdar genomfördes enbart med Trianons fastighetsskötare och utgjorde grunden 
för en god relation mellan Mötesplats ReTuren och dem själva. Miljövärdarna blev tydliga 
ambassadörer för tjänsten och fick själva kunskap om hur de kunde använda tjänsten för att lämna 
det avfall som de städade upp. Stena kunde inte leverera namn på de fastighetsskötare som skulle 
kunna vara aktuella för att få utbildning.  
 
Kommunikation 
Huvudbudskapet var ”Tillsammans jobbar vi för ett hållbarare Lindängen” och kommunikationen 
kännetecknades av tydlighet och synlighet. Sammanhanget med den sociala grillningen var viktigt för 
att den gav möjligheten att föra samtal med kunder och boende kring avfallshantering. Men 
grillningen stärkte även relationerna mellan de olika aktörerna. De flesta aktörer har någon gång 
setts tillsammans vid grovavfallstjänsten. Bemanningen av tjänsten har fungerat väl för att öka 
kunskapen kring hur grovavfall ska sorteras och för att styra saker till återbruk.Det 
kommunikationsmaterial som producerades var beachflaggor med texten grovavfall och återbruk 
samt gatupratare med samma budskap. Utöver detta togs ett informationsblad fram som delades ut 
till de boende i Stenas och Trianons fastigheter. 

Informationsbladet om grovavfallstjänsten som delades ut. 
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Mötesplats ReTurens Facebook- och Instagram har flitigt använts för att informera om 
grovavfallstjänsten och de olika återbruksaktiviteterna som anordnades. Sponsring av inlägg på 
Facebook gjordes vid fyra tillfällen, och detta ledde till att betydligt fler personer kunde nås.  

Utöver detta har VA SYD, Kulturförvaltningen och ASF ambulerat i området och haft dialog med 
boende kring grovavfallstjänsten och Mötesplats ReTuren vid tre tillfällen under våren.  

Vid första tillfället framkom att folk inte sett eller inte förstått informationsbladet och därmed inte 
känt till att tjänsten fanns. Vidare framkom att en del ännu inte känner till Mötesplats ReTuren.  

 

 

Olika sociala kanaler användes för att sprida information om 
grovavfallstjänsten. Här ett inlägg från Mötesplats ReTurens facebook-
hemsida. 
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Bild från den ambulerande dialogen om grovavfallstjänsten och Mötesplats ReTuren i ute på Lindängen. 

För att locka besökare till tjänsten delades lotter ut till dem som lämnade grovavfall. Dessa var 
uppskattade, personalen kunde berätta att en del kunder städade upp i närområdet bara för att få ta 
en lott. Vinsten var presentkort från Willys laddade med 100 kronor. 

 

Presentkorten från Willys. 

Internt på VA SYD så har projektet presenterats på APT- och avdelningsmöten för olika avdelningar 
och informationen har även publicerats på intranätet. 
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Loppis 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ordnade en loppis i anslutning till Mötesplats ReTuren och 
grovavfallscontainrarna varannan torsdag från mitten av mars. Loppissäljarna är ofta en handfull 
stammisar och loppisen bidrar till att dra folk till platsen, samt stärker kulturen kring återbruk. 
Önskemål uppstod om att loppisar skulle anordnas på gårdarna, men detta koncept kunde inte 
utvecklas under tiden testperioden varade.  

 

Loppis i anslutning till grovavfallstjänsten. 

Återbruk genom reparationer och restaureringar 
Fem olika återbruksaktiviteter anordnades och resultatet från dem redovisas nedan. Totalt har de 
fem återbruksaktiviteterna nått 38 personer med ett snitt på 7,6 personer per aktivitet. 
 

Datum  Aktivitet Antal 
besökare 

Aktör Kommentar och reflektioner 

190328 Möbeltapetsering 7 Ida Enebro Både teori och prova på. Kan kräva två tillfällen 
för att hinna. Måste vara tydligt att man ska ta 
med sitt eget projekt. En av deltagarna tog en 
stol från återbruket in till aktiviteten. 
 
Reflektioner från deltagare: 
”Bra att få lära sig på riktigt hur man klär om 
en stol.” ”Jag visste inte om att det var i dag, 
kan ni ordna detta en gång till?” ”Det var så 
här min mamma gjorde, tänk att jag kan göra 
det nu!” 
 
Denna aktivitet ledde till att 
Kulturförvaltningen hyrde in samma aktivitet 
ytterligare än gång, eftersom det efterfrågades 
av kvinnors nätverk. 



Rapport | 24 
 

190418 Renovera och fräscha 
upp möbler del 1 

4 Upcycle 
Collective 
Malmö 

En strukturerad och bra workshop, med både 
inspiration och manualer som förklarade 
tillvägagångssätt. Informationen om 
aktiviteten verkar inte ha nått ut. Det hade 
behövts mer arbete med ambassadörer i 
området för att nå ut. 
 
Reflektioner från deltagare: 
En deltagare sa att hen nu är sjukskriven men i 
sitt arbetsliv arbetat kreativt, men saknat detta 
och detta var precis vad hen behövde. ”Jag 
visste inte om hur man målar om möbler, det 
var inte så svårt.” ”Detta kan jag inte göra 
hemma för att jag inte har platsen eller 
redskapen.”  
 
En annan deltagare undrade över vilka tider 
verkstaden är öppen. Om man bara kan 
komma hit när man vill. 

190425 Renovera och fräscha 
upp möbler del 2 

6 Upcycle 
Collective 
Malmö 

Några deltagare kunde inte vara med på del 1 
men kunde nu.  
 
Reflektioner från deltagare: 
”Kan jag ta en stor som står i återbruket och 
måla om den?” ”Jag har verkligen sätt 
framemot i dag, för nu ska jag måla min pall  i 
den där lila färgen.” ”Kommer ni att ha detta 
varje torsdag?”  

190509 Gör din egen lampa 4 ReVolt Bra instruerande aktivitet, med användning av 
återbrukat elavfall. Elarbetet måste kollas av 
aktivitetsledaren. Är bra att inte vara mer än 5 
deltagare. 
 
Reflektioner från deltagare: 
”Så spännande att man kan göra lampor av 
krukor och att det var så lätt att forma gamla 
skivor. Det måste finnas jättemånga gamla 
skivor och det är bra att det finns något som 
man kan göra av dem.” 
 

190523 Serva din cykel 17 Drevet Drevet har erfarenhet och kunskap att hålla i 
denna aktivitet. Kan ta många deltagare 
eftersom det går förhållandevis snabbt att fixa 
en cykel, så genomströmningen av deltagare är 
ca 20-30 minuter. 
 
Många deltagare, övervägande män, en del 
pappor med sina barn. Deltagare från andra 
delar av Malmö (Hermodsal och Kronprinsen).  
 

Totalt  38   

Medel  7,6   
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Möbeltapetsering. 

 

 

Fixa möbler. 
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Gör din egen lampa. 

 

Serva din cykel. 
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Aktiviteter med skola/barn 
Inga specifika aktiviteter anordnades riktat mot skola och barn kopplat till grovavfallstjänsten, dock 
tar personalen på Mötesplats ReTuren emot skolgrupper på fredagar. 
 
Social grillning  
Den sociala grillningen var på plats varje torsdag och den är verkligen en aktivitet som drar 
människor till Mötesplatsen. Både boende, aktörer och tjänstemän kommer för att äta lunch och det 
gör det lätt att mötas och diskutera avfallshantering som samarbete,  andra önskemål och behov som 
finns i närområdet. Mer om detta finns beskrivet under kommunikationsavsnittet. 

 

 Social grillning.  
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4  Slutsats och rekommendationer 
 

Grovavfallstjänsten har varit uppskattad och ett effektivt sätt att få avfallet uppåt i avfallshierarkin. 
Den gav tydliga ekonomiska och klimatmässiga vinster för så väl fastighetsägare som kunder. För VA 
SYD innebar tjänsten en minimerad klimatpåverkan på avfallsinsamlingen. Dock låg andelen av de 
insamlade mängderna på en låg nivå jämfört med potentialen. Det är en fördel att tjänsten förlades 
med koppling till Mötesplats ReTuren. Det medförde ytterligare en social och en kulturell dimension 
samt att det gav ett tydligt mervärde genom den samarbetsplattform som Mötesplats ReTuren är. 

Det koncept som föreslås är att erbjuda en grovavfallstjänst för Mötesplats ReTuren bestående av: 

 Insamling av metall och el (återvinningscontainern) 
 Insamling av blandat grovavfall   
 Insamling av farligt avfall med vagnen för att ta emot farligt avfall 
 Ett system för återbruk intill containrarna 
 Bemannad tjänst 
 Inslag av återbruksaktiviteter  

Det som pilotprojektet visar är att den modell för samorganisering som antogs från början av 
projektet  inte var hållbar. Endast Trianon var intresserad av att fortsätta med tjänsten. Stena 
menade att för deras boende verkar avståndet varit för långt för att de skulle utnyttja tjänsten. 
Närhet och tillgänglighet verkar var en viktig aspekt för grovavfall. Flera kunder lyfte att de till och 
med skulle behöva hämtning vid dörr. Vidare var det var svårt för personalen på Mötesplats ReTuren 
att hinna med bemanningen av tjänsten. Tiden var för kort för att hinna testa någon ny 
organisatorisk modell. Därför togs beslutet att inte fortsätta med grovavfallstjänsten vid Mötesplats 
ReTuren. 

Nedan ges rekommendation till de olika aktörerna som var delaktiga i projektet. 

 

4.1 Rekommendationer till VA SYD 
Under projektet upptäcktes brister eller förbättringspotential i de tjänster som VA SYD erbjuder. 
Därför borde VA SYD: 

 Utreda vidare om Mötesplats ReTuren ska ha en tjänst för grovavfall, med annan 
organisering. 

 Undersöka om det går att dela fakturor för kunder som vill dela på tjänster, det ökar 
potentialen för skala upp tjänsten, ökar delandet och samarbetet i staden. Lokalt för 
Lindängen skulle det minimera personalens på Mötesplats ReTuren arbetsbelastning. 

 Utveckla avtal med entreprenörerna, skapa mer flexibilitet och ekonomi 
o Olika priser för tidsintervall som klockan 7-17 och klockan 17-20. Hämtning efter 

klockan 16.30 ingår ej i VA SYDs standardavtal, så om detta behov finns blir det 
dyrare. Timdebiteringen för detta ligger också på en förhållandevis hög nivå och en 
del kan vara att se över detta. 

o Fler bilar för att hämta containrar. Den upphandlade entreprenören har bara två 
bilar enligt gällande avtal och därmed kan hämtningen ta mycket längre tid än 
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beräknat speciellt om vi har fler containrar på andra ställen som ska ta hem ungefär 
samtidigt. 

o Kortare beställningstid för mellantömning 
o Kortare beställningstid för kolli-hämtning 

 Erbjuda/utveckla en grovavfallstjänst med bemanning och återbruksaktiviteter med 
utgångspunkt ur modellen för utformning av resurseffektiv grovavfallstjänst, leveransmål 1 
(L1, sid 17) 

 Utveckla utformningen av kommunikationen. Det kan vara bra att använda flera språk, att 
använda sig av mer bilder än de piktogrammen som används i dag. Att leta efter 
ambassadörer och vara ute och möta kunderna är bra.  

 Leta efter samarbeten mellan olika fastighetsägare. 
 Ge återkoppling till fastighetsägare om mängd insamlat avfall och klimatvinst. De kan vara 

bra för deras miljöredovisningar internt. 

4.2 Rekommendationer till fastighetsägarna 
 

 Kartlägg era kostnader kopplade till grovavfallshantering. 
 Koppla tjänsten till era verksamhetsmål. 
 Om fastighetsbeståndet är mindre, leta efter någon fastighetsägare att samarbeta med. 
 Ha gärna en större kärra för att underlätta transporten 
 Lägg in i fastighetsskötarnas rutiner att utnyttja tjänsten 
 Ge information om tjänsten vid in- och utflyttningar 
 Se över vilka tjänster som är kopplade till grovavfallshantering för att avgöra vilka som går att 

ta bort 
 Arbeta med att skapa en positiv attityd hos både fastighetsskötare och boende 

4.3 Rekommendationer till Mötesplats ReTuren 
 Tydliggör i framtida projekt vad er resursåtgång och funktion är. 
 Planera med personalen så att de är tillgängliga vid de tider som är viktiga för projektet. 
 Ha en planering för sjukdom och semester. 

 

 

Bilagor 

 
Bilaga 1. Minnesanteckningarna från Reflektionsmöten 
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VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar 
avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt 
sätt. Vi uppmuntrar dig att dricka kranvatten, tänka på vad du 

spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar 
vi  aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön nära dig. 

 



Grovavfalltjänst-Reflektionsmöte 1
Datum 190212

Närvarande: Trianon, Mashaal, Roger och Mats, Sadiye, Mina, Jörgen och Savita + Murat
Mirata, Anna Seravalli

+ - ?/ideer
FÄ Mindre skräpning

men förmodligen pga
av kameror som man
har satt upp

Saknas rutiner för att
ta grovafall till
containers (släp ska
inköpas)

- Att nå ut till flera
att tjänsten finns

VA SYD - Elburarna
- Farligt avfall

insamlingen
- Grillningen drar

folk
- Bra utformning på

container som
man ka gå in  i.

- Bra att det är till
kl 18 så att de
som jobbar kan
lämna

- Kärrorna
underlättar

- Nytt sätt för  oss
att utveckla
tjänster

- Samverkan med
aktörer

- Möte med kund
och samtal kring
avfall och
återbruk

- Personer går in
och hämtar avfall i
containers kan
innebära risker

- Vi är inte
konsekventa i vårt
bemötande. Vilka
regler gäller.

- Att inte så många
känner till tjänsten

- FÄ lämnar inte så
mycket avfall

- Svårt att hantera
avfallet på ett bra
sätt så att personal
och kund inte
utsätter sig för risk

- Infobladet har lett
till missförstånd.

- Folk behöver
bärhjälp men det
finns inte för alla

- -Stena är inte
närvarande

- Markera upp
återbruksområde

- Omformulera
infobladet

- Formulera rutiner
till personal kring
bemötande och
regler

- Marknadsföra
tjänsten ute på
gårdarna och
möta kunderna
på ”deras arena”

- Ta reda på vad
för
ansvarsförhålland
e som gäller om
kund skadar sig i
container.

- Malmö Stad
(Returen+
Framtidenhu
s)

- Lätt för folk att
grovavfall är
närmare;

- Samverkan med
andra LÄ aktörer

- Saker för nytt
hem

- Relationsfrämjand
e för aktörer och
boende

- Förtydliga regler
kring hur det
fungerar

- Fler
samverkanspartne
rs på plats

- Bärhjälp inte finns
för samtliga

- Otydlighet kring
vad som gäller
(rutiner)

- Omformulera
infolappen kring
återbruk

- Skapa rutiner
kring lämna säker
(besökare ska
göra det inte
personal)

Bilaga 1



- Inkluderande
ingen utvidgas

- Lottning bidrar till
att flera vill lämna
avfall

- Kärrorna används
och uppskattas
(x3)

- Lätt att göra rätt
- Minskar grovavfall

i det offentliga
- Mer rörelser i det

offentliga rummet
- Lättare att

utveckla de
samarbeten för
de aktörer som
finns

- Många samtal om
återvinning och
återbruk med
invånarna

- Att containers
finns på plats
samma tid varje
veckan och under
hela dagen fram
till kl 18

- Att det har redan
börjat komma folk
som lämnar trots
väder och att
tjänsten är inte så
känd

- Kunskapen kring
att tjänsten finns
behöver bli bättre

- Olika som gäller
beroende på var
man bor

- Folk kommer in i
container

- Saknas back-up för
bemanning

Diskussion kring idéer/möjligheter kring förbättringar:
- Bärhjälp: utöka det till Trianon,

o kollas vidare av Returen+Trianon
- Bärhjälp: Kan förening F4 vara på plats när tjänsten sker för att träffa användare? Ansvar:

Returen
- Kommunikation: att nå flera.

o Göra events (Jörgen)
o Ställa sig i gårdar med kaffe (Jörgen+Savita)
o Lämna ut information om tjänsten till de som ska flytta
o Använda social medier?



- Kommunikation: intern. Hur sprider man information inom sin egna organisation?
o Trianon ska prata med den städfirma de har så att de lämnar avfallet på ReTuren

- Utveckling av rutiner: boende ska lämna avfall i container inte personalen (Returen)
- Utveckling av rutiner: markera upp återbrukområde (ReTuren)
- Utveckling av rutiner: Trianon ska köpa in ett släp där insamlat avfall under veckan kan

mellanlagras. Mer kommunikation och samordning mellan fastighetsskötarna
- Användare perspektiv: den saknas.

o Fråga/enkät till de som kommer till tjänst
o Aktivitet för att nå ut de som inte kommer (t.ex. fika på gårdar)
o Att prata med de invånare som är involverade i ReTuren/framtidenhus nätverk

om varför de inte använda tjänst
o Kontakt med Hyresgästföreningen

Vidare förslag som diskuterades :
- Jämföra kvantitet av material som lämnats in med generella statisk från

återvinningscentralen
- Skapa en Facebook sida för återbruk, där folk kan posta saker de vill återbruka. -> Det går

inte att kontrollera att man inte utbyte soffor och bäddar…
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Reflektionsmöte 2 Grovafallstjänsten vid Mötesplats
ReTuren Lindängen
Tid: 10-11:30

Plats: Mötesplats ReTuren

Deltagare: Savita Upadhyaya, VA SYD, Mats Morin VA SYD, Roger Eklund VA SYD, Sadiye Altundal
Kulturf, Mashaal al Salmy Kulturf, Jörgen Andersson Framtidens hus, Robert Pettersson Trianon,
Anna-Karin Wickstöm Stena Fastigheter, Murat Mirata Linköpings universitet

Vad har hänt sedan förra mötet?

Trianon: Vi har fått rutin på att lämna in på torsdagarna och vi har avbeställt tjänsten som vi hade
med en firma som lämnar avfallet

Stena: Vår fastighetsskötare har gått på föräldraledighet och vi har just fått in en ny. Så vi ligger lite
efter i processen. Vi har problem med att lösa logistiken med att få vår kärra till och från ReTuren.

ReTuren: Det kommer mer folk till tjänsten och grillen. Vi har märkt att vi behöver den tredje kärran
för att nu kommer det fler folk. Vi känner att vi behöver fler till att bemanna.

VA SYD: Vi ser att det inte kommer in så mycket metall, så vi har funderat lite på att ändra
insamligen. Vi har varit och pratat med folk i centrum om tjänsten. Samt bokat i fler tillfällen för att
vara ute i centrum.

Framtidens hus: Det har gett oss bra kontakt med de boende i området. Det har blivit mycket bättre
väder. Vi har bestämt datum för att sätta i gång loppis aktiviteter.

Punkter från förra mötet

Aktör Intern
kommunikation

Hur har det gått? Vad mer behöver göras Ansvar Klart

Trianon Prata med städfirma Vi har avbokat tjänsten om att

lämna avfallet

Inget Trianon x

Trianon Mer samordning

mellan

fastighetsskötarna

Pågång, vi behöver prata mer med

Vårsången

Fortsatta samtal, kanske

skapa nya rutiner

Trianon
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Stena Mer samordning

mellan

fastighetsskötarna

Nytt ska påbörjas Nytt ska påbörjas Stena

Aktör Utv av nya rutiner Hur har det gått? Vad mer behöver göras Ansvar Klart

Trianon Inköp av släp för

mellanlagring

Diskussion pågår Vi behöver diskutera detta

mer

Trianon

Trianon Ge info till de som ska

flytta in/ut

Har inte hunnit. Savita tar kontakt med Linda

och kollar om detta kan

samordnas

Trianon

/VA

SYD

ReTuren Märka upp

återbruksområdet

Flyttat återbruksflaggan till

stenbänken och etablerat denna

som återbruksplats

Utvärdera om detta

fungerar bättre

ReTure

n/VA

SYD

ReTuren Boende ska själva

lämna avfallet i

containerna och får

inte gå in i containern

för att hämta saker till

återbruk.

VA SYD tog reda på hur det ser ur

med arbetsmiljöansvaret och det

ligger på Kulturförvaltningen.

Mashaal har kommunicerat de nya

rutinerna.

Jörgen skriver skyltar som

sätts upp på containrarna till

nu på torsdag för att

förtydliga.

ReTure

n/VA

SYD/

Framti

dens

hus

Aktör Nya idéer Hur har det gått? Vad mer behöver göras Ansvar Klart

VA SYD Fortsätta med

utlottning av

presentkort

Vi har diskuterat detta och det är

ok

Inget VA SYD x

ReTuren/F

ramtidens

hus

Utv av tjänst för bär-

och transporttjänst

Det finns ingen klar lösning på

detta. Stena har F4 att använda till

sina boenden, men det har inte

sätts till vid tjänsten. Trianon har

inte fått ok för att använda någon

bärhjälp. Jörgen meddelar att det

finns en lokal flyttfirma och även

personer som är intresserade av att

utföra det. Kulturförvaltningen har

också pratat om hur man skulle

kunna lösa det.

Det behövs mer

diskussioner om hur detta

kan lösas. Jörgen samordnar

denna uppgift, men var och

en måste fortsätta på att

leta efter lösningar. Savita

tar kontakt med Linus på F4

och kollar om de kan

komma ner till tjänsten en

torsdag.

Framti

dens

hus

(Jörgen

)
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ReTuren/V

A SYD

Skapa en FB eller

annan social media för

att byten

Vi har diskuterat detta och vi tror

att det finns flera lokala, det skulle

också innebära mer arbete att

administerar detta. Vi har bestämt

att inte titta vidare på detta.

Inget VA

SYD/Re

Turen

x

Aktör Användarperspektivet Hur har det gått? Vad mer behöver göras Ansvar Klart

VA SYD Kontakta

Hyresgästföreningen

Har inte fått tag på rätt kontakt.

Kan Trianon och Stena hjälpa till

med någon kontakt?

Trianon och Stena kolla. VA SYD

VA

SYD/Framt

idens

hus/ReTur

en

Anordna aktivitet för

att nå de som inte

kommer.

Vi har bokat in flera tillfällen för att

gå ute med vagnen och bjuda på

kaffe och prata.

Vi följer upp vad som hänt VA

SYD/Fr

amtide

ns

hus/Re

Turen

Nya tankar från mötet

VA SYD vill testa att kommunicera på ett nytt sätt kanske använda mer bilder och använda foton.
Fortsätta med att möta kunderna

ReTuren: Vi behöver tydligare kommunicera att besökarna inte får gå in i containern. Jörgen
kommer att skriva ut blad för att informera om detta.

Vi har märkt att många frågar om de kan låna kärran under veckan. Finns det möjlighet för Stena och
Trianon att göra detta? De kollar och återkommer.

Savita Upadhyaya, VA SYD
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Reflektionsmöte 3 Grovavfallstjänsten vid Mötesplats
ReTuren Lindängen
Tid: 10-11:30

Datum 190402

Plats: Mötesplats ReTuren

Deltagare: Savita Upadhyaya, VA SYD, Roger Eklund VA SYD, Sadiye Altundal Kulturf, Mashaal al
Salmy Kulturf, Mina Sharifiyan Kulturf, Lars Nordin Trianon, Murat Mirata Linköpings universitet,
Anna Bernstad MKB, Cecilia Truedsson MKB

Vad har hänt sedan förra mötet?

Trianon: Bra rutin på att lämna avfallet på torsdagarna, men inte riktigt koll på om Vårsången också
är med. Har inte fått rutin på att lämna info till kunder som ska flytta ut/in. Det är Linda Georgsson
som har hand om detta. Det är trevligt med grillen. Vi kan sätta upp info om workshoparna.

Stena: Ej närvarande.

ReTuren: Det är svårt med att få bemanningen att räcka till med allt som händer på tordagarna. Vi
har fortfarande problem med att folk går in i containerna. Tjänsten är inte helt väderberoende,
eftersom det har kommit mycket trots att det har regnat. Vi har informerat om workshoparna men
man kanske behöver visa vad det är ställa fram en möbel och lite verktyg.

VA SYD: Vi ser fortsatt att det inte kommer in mycket metall. Eftersom byggstaketet kom upp nästan
utan förvarning, var vi tvungna att dra ner till en container och gången efter lyckades vi få plats med
två containrar. Ytan har blivit mindre och känns innestängd. Den 28/3 hade vi den första
återbruksworkshopen, den handlade om att lära sig klä om en möbel, på Mötesplats ReTuren.
Ungefär 5 personer närvarande, men många fler tittade in. Många verkar inte ha sett informationen
eller förstått vad det är. Kan Fastighetsägarna sätta upp info? Vi tar fram en större poster som kan
sättas upp. Vi har börjat titta på hur vi kan layouta ett nytt infoblad med mer bilder och mindre text.

Framtidens hus: Ej närvarande.
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Punkter från förra mötet

Aktör Intern
kommunikation

Hur har det gått? Vad mer behöver göras Ansvar Klart

Trianon Prata med städfirma Vi har avbokat tjänsten om att

lämna avfallet

Inget Trianon x

Trianon Mer samordning

mellan

fastighetsskötarna

Pågång, vi behöver prata mer med

Vårsången.

Fortsatta samtal, kanske

skapa nya rutiner

Trianon

Stena Mer samordning

mellan

fastighetsskötarna

Nytt ska påbörjas Nytt ska påbörjas Stena

Aktör Utv av nya rutiner Hur har det gått? Vad mer behöver göras Ansvar Klart

Trianon Inköp av släp för

mellanlagring

Diskussion pågår Vi behöver diskutera detta

mer

Trianon

Trianon Ge info till de som ska

flytta in/ut

Har inte hunnit. Savita tar kontakt med Linda

och kollar om detta kan

samordnas

Trianon

/VA

SYD

ReTuren Märka upp

återbruksområdet

Flyttat återbruksflaggan till

stenbänken och etablerat denna

som återbruksplats. Fungerar

bättre men folk vill ändå gå in i

containrarna. Gjort förbudskyltar.

Utvärdera om detta

fungerar bättre

ReTure

n/VA

SYD

ReTuren Boende ska själva

lämna avfallet i

containerna och får

inte gå in i containern

för att hämta saker till

återbruk.

VA SYD tog reda på hur det ser ur

med arbetsmiljöansvaret och det

ligger på Kulturförvaltningen.

Mashaal har kommunicerat de nya

rutinerna.

Jörgen skriver skyltar som

sätts upp på containrarna till

nu på torsdag för att

förtydliga.

ReTure

n/VA

SYD/

Framti

dens

hus

X

Aktör Nya idéer Hur har det gått? Vad mer behöver göras Ansvar Klart
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VA SYD Fortsätta med

utlottning av

presentkort

Vi har diskuterat detta och det är

ok

Inget VA SYD x

ReTuren/F

ramtidens

hus

Utv av tjänst för bär-

och transporttjänst

Det finns ingen klar lösning på

detta. Stena har F4 att använda till

sina boenden, men det har inte

sätts till vid tjänsten. Trianon har

inte fått ok för att använda någon

bärhjälp. Jörgen meddelar att det

finns en lokal flyttfirma och även

personer som är intresserade av att

utföra det. Kulturförvaltningen har

också pratat om hur man skulle

kunna lösa det.

Det behövs mer

diskussioner om hur detta

kan lösas. Jörgen samordnar

denna uppgift, men var och

en måste fortsätta på att

leta efter lösningar. Savita

tar kontakt med Linus på F4

och kollar om de kan

komma ner till tjänsten en

torsdag.

Framti

dens

hus

(Jörgen

)

ReTuren/V

A SYD

Skapa en FB eller

annan social media för

att byten

Vi har diskuterat detta och vi tror

att det finns flera lokala, det skulle

också innebära mer arbete att

administerar detta. Vi har bestämt

att inte titta vidare på detta.

Inget VA

SYD/Re

Turen

x

Aktör Användarperspektivet Hur har det gått? Vad mer behöver göras Ansvar Klart

VA SYD Kontakta

Hyresgästföreningen

Har inte fått tag på rätt kontakt.

Kan Trianon och Stena hjälpa till

med någon kontakt?

Trianon och Stena kolla. VA SYD

VA

SYD/Framt

idens

hus/ReTur

en

Anordna aktivitet för

att nå de som inte

kommer.

Vi har bokat in flera tillfällen för att

gå ute med vagnen och bjuda på

kaffe och prata.

Vi följer upp vad som hänt VA

SYD/Fr

amtide

ns

hus/Re

Turen

Nya tankar från mötet

Vi har märkt att många frågar om de kan låna kärran under veckan. Finns det möjlighet för Stena och
Trianon att göra detta? De kollar och återkommer.
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MKB var också på mötet och det bygger för inflyttning dec 2019. De nämner att det är viktigt att
förstå hur behoven verkligen ser ut. De jobbar mycket med att få ut information genom att knacka
dörr.

Hur ser vi på framtiden, vad behöver vi för att fortsätta?

Samstämmigt att 6 månader är för kort tid. Det är svårt att ändra på rutiner. Personalen på ReTuren
säger: Det vi ser är att flödet av människor inte är så stort, många kommer från brfn, men även
Victoria Park. Avfallsmängden kommer 70 % från boende och 30 % från FÄ. Fortfarande finns det
många som inte vet vad det är. Det tar tid att etablera en ny tjänst.

Vi vet inte om Stena tagit bort sin tjänst eller inte. Om Stena kunde var mer deltaktig skulle det
kunna öka potentialen för att få in mer grovavfall. Det har varit en del problem med rutiner,
sjukskrivningar, ledigheter och byggkaos som medfört att projektet har haft en knagglig start. Det
har regnat mycket och varit riktigt kallt.

Frågor som måste lösas: Hur gör vi med bemanning på röda dagar som 30/5 och den 6/6.

LiU: Det är viktigt och intressant att titta på vad som sker de dagar som männsikor har mer tid,
kommer de då i större utsträckning.

MKB: Avfallproduceras alltid, vi handlar upp en tjänst för att bemanna upp de dagar som vår egen
personal är ledig

VA SYD: Vi kan ställa ut containrar alla dagar på året utom nyårsafton och julafton. Hur gör vi under
sommaren? Det hade varit bra och testa röda dagar eller flytta en dag innan/efter.

ReTuren: Vi har svårt att bemanna på röda dagar. Vi kommer att ha semester under sommaren.
Detta är en chefsfråga som vi får återkomma med.

Savita Upadhyaya, VA SYD
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Reflektionsmöte Grovavfallstjänsten vid Mötesplats
ReTuren Lindängen
Tid: 10-11:30

Datum 190618

Plats: Mötesplats ReTuren

Deltagare: Savita Upadhyaya, VA SYD, Roger Eklund VA SYD, Sadiye Altundal Kulturf, Mina Sharifiyan
Kulturf, Robert Pettersson, Trianon, Murat Mirata Linköpings universitet,

Vad har hänt sedan förra mötet?

VA SYD; går igenom statistiken sedan start och medelvikten ligger på 1155 kg grovavfall per
insamlingstillfälle. El avfall är nu också en insamlingsfraktion och den ligger på 203 kg per tillfälle.
Båda avfallsslagen visar på en svag ökning i mängder.

I utvärderingen ska vi jämföra om mängderna är mindre eller mer än snittet för Malmö. Som
utgångspunkt kan användas antal boende i Trianons bestånd då det mesta avfallet kommer härifrån.

Trianon: Vi uppskattar tjänsten och tycker att det har blivit bättre med mindre nedskräpning av
avfallet. Vi har sagt upp en städtjänst som vi har haft. Vi märkte nu när det var uppehåll i två veckor
att det blev mer avfall. Det känns som att det har blivit bättre, men mindre nedskräpning inne i våra
byggnader.

Stena: Ej närvarande.

ReTuren: Förra torsdagen var första gången som vi hade två extra tjänster inne för att stötta och det
var första gången som vi i personalen kände att det gick att hantera dagen med alla aktiviteter och
kunder på ett bra sätt möta de som ville lämna avfall. Det kom in mycket avfall och det gick inte att
göra en mellantömning så vi fick fylla återvinningscontainern.

Vi ser att kärrorna har flera användningsområden. Att sitta på, att använda vi event och folk vill
använda dem annars också för att transportera saker

Framtidens hus: Kul att höra att det är så många som uppskattar tjänsten.
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Avslutet och uppföljningen

Tiden har varit för kort, för att uppnå beteendeförändring så behöver man jobba långsiktigt (alla). De
Stena kunder som velat boka transport till containers verkar inte ha fungerat, eftersom F4-
föreningen inte varit och lämnat något. Synd att Stena inte varit så aktiva i projektet, det hade
kanske kunnat förbättras om man fortsatt projektet.

Platsen för uppställning av containrar blev förändrad då ett byggstaket kom upp. Så ytan blev
mycket mindre. Antalet avfallslämnare ligger på 15 st per gång, vilket inte är så högt.

Ska man ha insamling inte lika ofta varannan vecka eller en gång i månaden, ska man ha det på
lördagar?  Hur kan man minimera kostnaden för bemanningen?

Vi behöver utforskar hur Stena och Trianon vill fortsätta och på vilket sätt. Speciellt Stenas
deltagande har varit svagt.

Savita och Sadiye kommer att boka in möten med dem för att utforska detta. Möte kommer att
bokas in i början av september. Kostnad för timbemanning kommer Kulturförvaltningen att ta fram.

Det som de stora fördelarna som projektet har medfört är att det har skapat relationer till Trianons
fastighetsförvaltare och skötare. Fastighetsskötarna tycker också detta och att de har kontinuerligt
kunnat möta sina kunder under positiva former. Grillen är jättebra. Att man tillsammans arbetar för
att utveckla området och har olika kompetenser skapar tillit och framåtanda. Att avfallet har hittat
ett sammanhang, ger en grund för att prata om avfall och hållbarhet. Det är viktigt att dessa mjuka
aspekter också utvärderas.

Hitta en lösning för att täcka behovet av bärhjälp har också varit en utmaning i projektet och där vi
inte hittade en lösning under projektets gång.

Utvärdering av hela projektet kommer att vara klart i mitten av september och den 23 september
kommer Styrgruppen att ha möte. Sadiye och Savita föreslår att fastighetsägarna blir inbjudna till
detta möte.

Idéer och förslag

· Går det att utveckla tjänsten så att den finns tillgänglig för fastighetsskötarna, och vid vissa
tillfällen för de boende?

· Hämtning on demand
· Involvera privata entreprenörer för att täcka behovet av bärhjälp, koppla på fler områden
· Utveckla tjänst som tiptap

Savita Upadhyaya, VA SYD
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