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Svar status

Observationer
Total

77

Ikke svaret

1,3%

Afvist

0,0%

Ufuldstændig

9,1%

Gennemført

89,6%

Modtog du indsamlingsposer og informationsflyer fra os?

Observationer
Total

74

Ja

87,8%

Nej

12,2%
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Valgte du at deltage i pilotprojektet?

Observationer
Total

65

Ja

80,0%

Nej

20,0%

Dejligt! Fortæl os, hvorfor du valgte at deltage i projektet.
Markér gerne flere svar.
100%
90,4%
75%

80,8%
71,2%

50%

53,8%

50,0%

25%

28,8%
5,8%

0%
Jeg vil gerne være med til
at øge
genanvendelsesprocenten

Jeg vil gerne være med til
at gøre en forskel for
miljøet

Jeg vil gerne støtte op om
min kommunes initiativer

Jeg vil gerne kildesortere
mit affald i endnu flere
fraktioner (affaldstyper),
end vi gør i dag

Jeg vil gerne blive klogere
på, hvor meget affald vi
har i min husstand, og
hvordan vi kan reducere
mængden af dette

Jeg synes, det er sjovt at
prøve noget nyt

Andet

Observationer
Total
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52

Er det vigtigt for dig, at indsamlingsposerne udleveres gratis?

Observationer
Total

52

Ja

59,6%

Nej

40,4%

Er det vigtigt for dig, at der står på poserne, hvad de skal indeholde? F.eks. "Denne pose er til blød plast"

Observationer
Total

52

Ja - det er vigtigt

26,9%

Nej - det er ikke vigtigt

73,1%
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Hvad synes du om informationsflyeren, som du fik udleveret?

Observationer
Total

52

1

0,0%

2

19,2%

3

80,8%

Ved ikke

0,0%

Fortæl os, hvordan du synes, vi kan forbedre informationsflyeren.

52
Åbne besvarelser

Observationer
Total
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52

Fortæl os, hvad dine største udfordringer har været ved at sortere BLØD PLAST
Markér gerne flere svar.
100%

75%

57,7%

50%
48,1%
25%

30,8%

9,6%

0%
Jeg har nogen gange svært ved, at vurdere om
det reelt er blød plast

Jeg er nogen gange i tvivl om, hvor rent den
bløde plast skal være

Jeg har lidt problemer med at finde plads til
sækken - alt det affald fylder jo en del

Andet

Observationer
Total

52

Fortæl os, hvad dine største udfordringer har været ved at sortere TEKSTILER
Markér gerne flere svar.
100%

75%

50%

25%

30,0%

34,0%
26,0%

20,0%
0%
Jeg har nogen gange svært ved, at vurdere hvad
tekstiler egentlig er

Jeg er nogen gange i tvivl om, hvor rent
tekstilerne skal være.

Jeg har lidt problemer med at finde plads til
sækken - alt det affald fylder jo en del

Andet

Observationer
Total
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50

Når den bløde plast er indsamlet, sendes den til Genplast i Farsø, som bearbejder plasten til nye produkter –
eksempelvis markeringsbånd og kantpæleplader.
Er det vigtigt for dig, at den bløde plast bliver genanvendt her i kommunen?

Observationer
Total

50

Ja - det er vigtigt

52,0%

Nej - det er ikke vigtigt

48,0%

Har du idéer eller kommentarer, som du synes, vi skal have med i vores evaluering af projektet?

50
Åbne besvarelser

Observationer
Total
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50

Dejligt! Fortæl os, hvorfor du valgte at deltage i projektet.
Markér gerne flere svar.

3
Åbne besvarelser

Observationer
Total

3

Fortæl os, hvad dine største udfordringer har været ved at sortere BLØD PLAST
Markér gerne flere svar.

5
Åbne besvarelser

Observationer
Total
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5

Fortæl os, hvad dine største udfordringer har været ved at sortere TEKSTILER
Markér gerne flere svar.

13
Åbne besvarelser

Observationer
Total
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13

Sektion 2
CIP - Pilotprojekt i Vester Hornum

28. maj 2020 13.07
Powered by Enalyzer

Fortæl os, hvorfor du fravalgte at deltage i projektet

Observationer
Total
Jeg glemte det
Jeg gad ikke
Jeg forstod ikke opgaven
Andet
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11
9,1%
45,5%
9,1%
36,4%

Fritekstbesvarelser
CIP - Pilotprojekt i Vester Hornum
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FORTÆL OS, HVORDAN DU SYNES, VI KAN FORBEDRE
INFORMATIONSFLYEREN.
1. 45 Ingen kommentarer
2. Mere koncis.
3. jeg synes den var/er ok vi må jo også tænke selv
4. den er ok
5. Jeg synes informationsflyeren var fin som den var. For mit vedkomne var den forståelig og
forklarede hvad jeg skulle og hvorfor.
6. Den var ganske fin
7. Med billeder af de mest normale plastik emballage ting hvor der kunne være tvivl om det var
blød plast eller rest sortering
8. Måske vise billeder af eks. på blød plast, lig bag på låget til affaldscon. vi har. Det tror jeg vil
hjælpe nogle.

HAR DU IDÉER ELLER KOMMENTARER, SOM DU SYNES, VI SKAL
HAVE MED I VORES EVALUERING AF PROJEKTET?
1. 39 Ingen kommentarer
2. fortsæt i hele kommunen med indsamling af stof/tekstiler og blød plastik
3. Jeg tager selv sækkene med til genbrugspladsen, det er nemmest. Derfor er de desværre
ikke med på jeres udregning over indleveret plast på ruterne.
4. Det ville være godt med en container til blød plast (en container til sækken) og at det så evt.
var muligt at få denne samlet med en gang om måneden, kunne evt. bare sætte den ved siden
af den anden affald der bliver afhentet. Det er et problem at skulle opbevare en fyldt sæk til der
kommer storskrald. Det er fint at kunne lave denne sortering lokalt i husstanden
5. Fedt med et projekt som dette. Det har været en øjnåbner for, hvor meget blødt plast der
egentlig er i vores husstand. Jeg håber på oplysning om hvad det er ført til :0) Jeg er vild med
ideen om genanvendelse og sorterer gerne.
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6. Rigtig god idé at begynde at samle det bløde plast sammen. Det, der kan få nogle til at lade
være med at gøre det er den lidt store og uhåndterbare plastpose, som til at begynde med blev
flyttet rundt ind til den fandt sin blivende plads på en knag bagerst i baggangen!!
7. Mere information om sortering af tøj, ved indsamling af tøj skal alt tøj uanset stand i samme
sæk, så må det sorteres andet sted.
8. Vi skal fortsætte med at samle blød plast osv. Men ønsker at vi får flere containere til
indsamling i stedet for poser.
9. Jeg synes ikke blød plast er en ret stor del af plasten hvis ikke jeg brugte Træpiller ville jeg
kun have fyldt en halv sæk i testperioden
10. Det hårplads kan ikke være i den kontainer som vi har så jeg samler også det i en pose når
der ikke er mere plads i containeren så det kan hurtig fylde meget i carporten
11. Bedre beskrivelse af hvad der reelt på kaldes blød plast
12. Jeg synes blød plast gav mening at sortere, men tekstil var irelevant

DEJLIGT! FORTÆL OS, HVORFOR DU VALGTE AT DELTAGE I
PROJEKTET.
MARKÉR GERNE FLERE SVAR.
1. Min husstand udgøres kun af 1 person - jeg når aldrig at fylde de to af de tre containere.
Tømning hvert halve år ville være nok. Jeg betaler derfor for en service, jeg ikke benytter. Vil
derfor gerne have have penge retur.
2. Et rigtig godt projekt, bliv endelig ved og ud bred det gerne til hele kommunen.
3. Vi har pligt til at holde vor klode ren

FORTÆL OS, HVAD DINE STØRSTE UDFORDRINGER HAR VÆRET
VED AT SORTERE BLØD PLAST

MARKÉR GERNE FLERE SVAR.
1. Jamen, jeg svarer nej til alle tre spørgsmål.
2. Ingen udfordringer.
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3. jeg har ikke problemer med det jeg ser på nummer (vi har sortere i ca 4 år nu derfra hvor jeg
kommer)
4. Jeg har ingen problemer med nogen af de tre spørgsmål.
5. Jeg har brugt vores gamle grønne container til posen til det bløde plast.

FORTÆL OS, HVAD DINE STØRSTE UDFORDRINGER HAR VÆRET
VED AT SORTERE TEKSTILER

MARKÉR GERNE FLERE SVAR.
1. Ingen udfordringer.
2. Det har vi folk til !!
3. Har desværre ikke sorteret noget fra i nu, selv om det ville give plads i skabet.
4. vi har ikke brugt dette, da vi sender det til genbrug
5. Jeg har ikke samlet tekstiler i denne omgang, da jeg afleverer det til en tidligere kollega, der
får alt mit aflagte tøj, sengetøj, håndklæder osv.
6. Ingen udfordring
7. jeg har ikke udfordringer med det
8. Jeg har ikke problemer med nogen af de tre spørgsmål.
9. Ingen problem ifh til det
10. Jeg har ikke modtaget information om tekstilsoryering!
11. har ikke indsamlet tekstiler. afleveret i den opstiillede container ved købmanden
12. Sender normalt tøj til genbrug
13. Jeg synes tekstiler var urelevant da jeg i forvejen giver mine gamle tekstiler til genbrug.
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