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Kritik på Teknik – SKLs enkät till medborgare 

år 2016 om gator, parker, vatten, avlopp och 

renhållning 
  

Bakgrund 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har bjudit in till följande enkät. 

”Kritik på teknik - Låt invånarna sätta betyg på kommunaltekniken! 

För nionde gången sedan 1992 bjuder Sveriges Kommuner och Landsting in 
din kommun att vara med i den återkommande enkäten om kommun-
invånarnas uppfattning om hur den kommunala tekniken – gata, park, VA 
respektive hanteringen av hushållsavfall – fungerar.” 

Varas medborgare har svarat på enkät A – översiktliga frågor om gata, park, 
VA och renhållning. Enkäten kostade 44 300 kr. 

SKLs huvudrapport heter ”Kritik på teknik” och visar hur Varas resultat ligger 
till jämfört med 52 andra kommuner. Tidigare rapporter har getts ut år 2010 
och 2013 och då var inte Vara med. Lidköping var med år 2013.  

Huvudrapporten bifogas och detaljerade svar som gäller Vara återges i bilagor.  

 

Svarsfrekvens och -profil 

Undersökningen har gjorts som en brevenkät till ett slumpmässigt urval om 
500 kommuninvånare med tre påminnelser. 254 personer har svarat inom Vara 
kommun. Av de svarande är 48 % män och 52 % kvinnor (samma som alla 
svarande för riket/de 53 kommuner som gjort enkäten). 

Åldersfördelningen är 17 % inom 18-39 år, 39 % inom 40-59 år och 44 % 
inom 60-74 år. De svarande har en generellt sett högre ålder än övriga svarande 
inom riket.  

Boendet fördelas på 43 % boende utanför tätort (mot 23 % i riket), 34 % i 
centrum av tätort (liknande som riket), 22 % i utkanten av tätort (mot 42 % i 
riket). 73 % bor i villa/radhus, 15 % i lägenhet och 10 % har annat boende. 

På frågan om barn har 70 % av de svarande inga hemmavarande barn, 13 % 
har barn inom åldern 0-6 år, 13 % har barn inom åldern 7-13 år och 12 % har 
barn inom åldern 14-17 år. 

På fråga om kontakter med kommunen så har 65 % av de svarande inte haft 
någon kontakt med kommunen under de senaste 12 månaderna (liknande som 
riket), 23 % har haft kontakt en eller två gånger och 4 % har haft kontakt tre 
eller fler gånger. 
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Analys 

Den generella trenden i svaren är att Vara liknar andra kommuner, med en 
tydlig övervikt mot bil som huvudsakligt transportsätt. Man kan också läsa 
ut att: 
 
- ca hälften av invånarna cyklar under sommarhalvåret 

- en tredjedel går till arbetet/skolan/affären 

- det är lätt att hitta parkeringsplatser  

- två tredjedelar tycker att snöröjning och halkbekämpning sköts bra 

- tre fjärdedelar tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar 

- en tredjedel tycker att standarden (jämnhet, gropar och spår) är ganska bra på 
kommunens gator, vägar och cykelvägar 

- två tredjedelar tycker att belysningen av gator och parker är bra som det är 

- sikten vid gatukorsningar behöver förbättras 

- ca hälften tycker att parkerna sköts bra 

- en fjärdedel tycker att de kommunala lekparkerna och lekplatserna sköts bra 

- fyra femtedelar är nöjda med sin vatten- och avloppslösning 

- två tredjedelar är nöjda med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen 

- en tiondel lämnar sitt förpackningsavfall blandat med hushållssoporna 

 

I de öppna svaren kommer landsbygdsperspektivet fram tydligt, vilket också 
kan förklara varför många inte svarat på frågor rörande tätortens parker och 
lekplatser. Många synpunkter har lämnats om avfallshanteringen och 
återvinningscentralen i Vara, med förslag på förbättringar. 

 

Teresa Kalisky 

Teknisk chef  
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Bilaga 10. Öppna svar – återvinningscentral och farligt avfall… sid 16 

Bilaga 11. Öppna svar till Vara kommun – insamling av förpackningar… sid 16 

 

Bilaga 1. Svar gällande Vara kommun om gator och trafik, 

Kritik på Teknik år 2016 

 

Fråga 6. Hur ofta brukar du åka bil i kommunen? I Vara har 254 personer 
svarat: 

a) Varje dag eller nästa varje dag, 60 % 

b) Någon eller några gånger i veckan, 34 % 

c) En eller ett par gånger i månaden, 4 % 

d) Mer sällan eller aldrig, 2 % 

 

Fråga 7. Tycker du att det är lätt eller svårt att hitta en ledig p-plats i 
kommunens största tätort, när affärerna har öppet?  

a) Mycket lätt, 32 % (klart bättre än riket, dvs 53 kommuners svar) 

b) Ganska lätt, 45 % 

c) Varken lätt eller svårt, 13 % 

d) Ganska svårt, 4 % 

e) Mycket dåligt, 3 % 

f) Vet ej, 3 % 

 

Fråga 8. Hur ofta brukar du åka allmänna färdmedel som buss eller tåg i 
kommunen? 

a) Mer sällan eller aldrig, 90 % (60 % svarar övriga i riket) 

b) En eller ett par gånger i månaden, 5 % (18 % för riket) 

c) Varje dag eller nästan varje dag, 4 % (12 % för riket) 

d) Någon eller några gånger i veckan, 1 % (9 % för riket) 

 

Fråga 8. Hur ofta brukar du cykla under sommarhalvåret? 

a) Någon eller några gånger i veckan, 33 % (högre än rikets 27 %) 

b) Varje dag eller nästan varje dag, 28 % (högre än riket) 

c) Mer sällan eller aldrig, 28 % 

d) En eller ett par gånger i månaden, 11 %  
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Fråga 8. Hur ofta brukar du cykla under vinterhalvåret? 

a) Mer sällan eller aldrig, 72 % (lägre än rikets 78 %) 

b) En eller ett par gånger i månaden, 11 %  

c) Någon eller några gånger i veckan, 9 %  

d) Varje dag eller nästan varje dag, 7 % (nära rikets 6 %) 

 

Fråga 11. Hur ofta brukar du gå till arbetet/skolan/affären? 

a) Mer sällan eller aldrig, 50 % (högre än rikets 44 %) 

b) Någon eller några gånger i veckan, 24 % (nära rikets 25 %) 

c) Varje dag eller nästan varje dag, 14 %  

d) En eller ett par gånger i månaden, 10 %  

 

Fråga 12. Hur tycker du att snöröjning och halkbekämpning sköts i 
kommunen? 

a) Mycket bra, 8 % 

b) Ganska bra, 52 % (något sämre än rikets svar på 58 %) 

c) Ganska dåligt, 20 % 

d) Mycket dåligt, 11 % 

e) Vet ej/ Ej svar, 10 % 

 

Fråga 13. Vi hinner inte snöröja och halkbekämpa allt på en gång. Var du 
tycker du att vi ska börja?  

a) De stora gatorna in mot centrum, 44 % (rikets svar är 40 %) 

b) Viktiga gångvägar, 16 % (rikets svar är 24 %) 

c) Bostadsgatorna, där du bor, 12 % (rikets svar är 10 %) 

d) Cykel/gångvägarna in mot centrum, 7 % 

e) Busshållplatserna, 0 %    

f) Vet ej/ ingen åsikt, 17 % 

g) Ej svar/ ogiltigt svar, 3 % 

Fråga 14. Tycker du att det är rent och snyggt eller är det skräpigt på gator och 
vägar? 

a) Det är mycket rent och snyggt, 8 % 

b) Det är ganska rent och snyggt, 67 % (rikets svar är 66 %) 

c) Det är ganska skräpigt, 16 % 

d) Det är mycket skräpigt, 2 % 
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e) Vet ej/ Ej svar, 2 % 

 

Fråga 15. Hur tycker du att standarden (jämnhet, gropar och spår) är på 
kommunens gator, vägar och cykelvägar? 

f) Mycket bra, 3 % 

g) Ganska bra, 31 % (rikets svar är 33 %) 

h) Varken bra eller dåligt, 26 % 

i) Ganska dåligt, 23 % 

j) Mycket dåligt, 11 % 

k) Vet ej/ Ej svar, 6 % 

 

Fråga 16. Belysningen på gator och i parker är till för att höja trafiksäkerheten, 
ge ökad trygghet för dem som vistas ute och bidra till en trevlig miljö. Men 
belysning kostar mycket. Tycker du att kommunen ska spara in på eller öka 
resurserna för belysningen? 

a) Spara in på belysningen, 7 % 

b) Bra som det är, 63 % (rikets svar är 60 %) 

c) Öka resurserna för belysningen, 28 % 

d) Ej svar, 2 % 

 

Fråga 17. Om vi får mindre pengar till underhåll av gator och vägar, till vad ska 
vi då främst använda pengarna?  

a) Underhåll av asfalten på gatorna, 53 % (rikets svar är 49 %) 

a) Snöröj och halkbekämpning av gatorna, 41 % (rikets svar är 34 %) 

b) Snöröj och halkbekämpning av gång/cykelväg, 17 % 

c) Underhåll av gång/cykelväg, 15 % 

d) Gatubelysning, 9 % 

e) Hastighetsdämpande åtgärder, 7 % 

f) Sopning av gator och gång/cykelväg, 6 % 

g) Annat/ Svar saknas, 10 % 

Fråga 18. Vad tycker du att vi ska göra för att det ska bli mer trafiksäkert 
(mindre risk för trafikolyckor) på gatan där du bor? 

a) Förbättra sikten vid gatukorsningar, 19 % (rikets svar är 12 %) 

b) Hastighetsdämpande åtgärder, 17 % (rikets svar är 15 %) 

c) Trafiksäkerheten är bra som den är, 16 % (rikets svar är 25 %) 

d) Skylta lägre hastighet, 9 % 
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e) Fler rondeller, 6 % 

f) Bättre skyltning vid övergång m.m., 5 % 

g) Säkrare cykelvägar, 4 % 

h) Bättre snöröjning och halkbekämpning, 4 % 

i) Bättre gatubelysning, 2 % 

j) Fler varningsskyltar, 2 % 

k) Säkrare gångvägar, 1 % 

l) Annat/ Ej svar, 15 % 

 

Bilaga 2. Svar gällande Vara kommun om parker, Kritik på 

Teknik år 2016 

 

Fråga 19. Hur tycker du att parkerna sköts i kommunen? I Vara har 254 
personer svarat: 

a) Mycket bra, 7 % (bättre betyg än gatorna) 

b) Ganska bra, 39 % (rikets svar är 43 %) 

c) Varken bra eller dåligt, 26 % (rikets svar är 15 %) 

d) Ganska dåligt, 8 % 

e) Mycket dåligt, 4 % 

f) Vet ej/ Ej svar, 16 % (fler som inte har någon åsikt om parker än om gator) 

 

Fråga 20. Hur tycker du att de kommunala lekparkerna och lekplatserna är vad 
gäller skötsel och lekredskap för barnen? 

a) Mycket bra, 5 % (rikets svar är 9 %) 

b) Ganska bra, 23 % (rikets svar är 29 %) 

c) Varken bra eller dåligt, 16 % 

d) Ganska dåligt, 7 % 

e) Mycket dåligt, 4 % 

f) Vet ej/ Ej svar, 44 % (många som inte har någon åsikt) 

 

Fråga 21. Om vi får mindre pengar till parkverksamheten, till vad ska vi då i 
första hand använda pengarna?  

a) Gräsklippning i parkerna, 39 % (rikets svar är 26 %) 

b) Städning i parkerna, 32 % (rikets svar är 30 %) 

c) Lekplatser, 28 % (rikets svar är 30 %) 
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d) Blomsterarrangemang på gator och torg, 13 % 

e) Ogräsrensning, 12 % 

f) Blomsterrabatter i parkerna, 9 % 

g) Gångstråk, 7 % 

h) Skötsel av naturmark, 7 % 

i) Parksoffor, 4 % 

j) Annat/ Svar saknas, 7 % 

 

Bilaga 3. Svar gällande Vara kommun om kommunalt vatten 
och avlopp, Kritik på Teknik år 2016 

 

Fråga 22. Är din bostad ansluten till kommunalt vatten? 

a) Ja, 67 % (rikets svar är 83 %) 

b) Nej, 30 % 

 

Fråga 23. Är du nöjd eller missnöjd med din nuvarande enskilda vatten- och 
avloppslösning? 

a) Mycket nöjd, 46 % (liknande som riket) 

b) Ganska nöjd, 38 % (rikets svar är 26 %) 

c) Varken nöjd eller missnöjd, 6 % 

d) Ganska missnöjd, 4 % (Missnöje med kranvattnet, 46 %. Avloppet 15%) 

e) Mycket missnöjd, 3 % 

f) Ej svar, 4 %  

 

Fråga 25. Hur ofta dricker du kranvatten? 

a) Flera gånger per dag, 85 % (Kvaliteten är mycket bra 35%, ganska bra 44%, 
varken eller 7%, ganska/mycket dålig 11 %) 

b) En gång per dag, 5 % 

 

 

Fråga 27. På vilket sätt är vattnet dåligt? 

a) Vattnet smakar illa, 47 % (rikets svar är 53 %) 

b) Vattnet luktar illa, 37 % (rikets svar är 24 %) 

c) Vattnet är grumligt, 11 % 

d) Annat, 32 % 
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Fråga 28. Oroar du dig för kvaliteten på kranvattnet? 

a) Nej, 51 % (rikets svar är 61 %) 

b) Ja, ibland, 22 % 

c) Ja fast sällan, 19 % 

d) Ja alltid eller ofta, 3 % 

 

Fråga 29. Har du varit utsatt för störningar i vattenförsörjningen till din bostad 
under de senaste 12 månaderna? 

a) Nej, 70 % (rikets svar är 75 %) 

b) Ja, avbrott, 20 % (rikets svar är 12 %) 

c) Ja, dåligt tryck, 6 % 

d) Ja, varierande tryck, 5 % 

e) Ja, annan störning, 3 % 

 

Fråga 30. Tycker du att du är tillräckligt informerad om vad som får spolas ned 
i avloppet? 

f) Mycket bra informerad, 22 % (rikets svar är 34 %) 

g) Ganska bra informerad, 36 % (liknande som riket) 

a) Varken bra eller dåligt, 16 % 

b) Ganska dåligt informerad, 14 % 

c) Mycket dåligt informerad, 6 % 

d) Vet ej/ Ej svar, 7 % 

 

Fråga 31. I vilken utsträckning tror du att reningsverket klarar av att rena 
avloppsvattnet på ett tillfredsställande sätt? 

h) I mycket hög utsträckning, 14 % (rikets svar är 21 %) 

i) Ganska hög utsträckning, 40 % (rikets svar är 48 %) 

e) Varken hög eller låg, 11 % 

f) Ganska låg utsträckning, 6 % 

g) Mycket låg utsträckning, 2 % 

h) Vet ej, 26 %  
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Bilaga 4. Svar gällande Vara kommun om renhållning, Kritik 
på Teknik år 2016 

 

Fråga 32. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtningen av 
hushållsavfall vid din bostad? 

a) Mycket nöjd, 47 % (liknande som riket) 

b) Ganska nöjd, 38 % (liknande som riket) 

c) Varken nöjd eller missnöjd, 7 % 

d) Ganska missnöjd, 4 % (Hämtning för sällan 21 %. Fulla sopbehållare 16 %. 
För långt till sopbehållare, 8 %. Dålig lukt, 8 %) 

e) Mycket missnöjd, 2 % 

 

Fråga 34. Är du nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för dig att lämna 
avfall på kommunens återvinningscentral? Återvinningscentralen är en 
bemannad insamlingsplats där hushåll kan lämna t.ex. grovavfall, elavfall och 
farligt avfall. 

a) Mycket nöjd, 32 % (rikets svar är 43 %) 

b) Ganska nöjd, 41 % (rikets svar är 34 %) 

c) Varken nöjd eller missnöjd, 11 % 

d) Ganska missnöjd, 7 %  

e) Mycket missnöjd, 2 % (Öppettiderna, 31 %. Ligger för långt bort, 16 %) 

f) Vet ej/ Ej svar, 7 % 

Fråga 36. Är du tillräckligt informerad om var du ska lämna ditt farliga avfall? 
Farligt avfall är t.ex. oljerester, färgrester, bekämpningsmedel och batterier. 

a) Mycket bra informerad, 24 % (rikets svar är 39 %) 

b) Ganska bra informerad, 41 % (nära riket) 

c) Varken bra eller dåligt, 15 % 

d) Ganska dåligt informerad, 11 %  

e) Mycket dåligt informerad, 2 % 

f) Vet ej/ Ej svar, 6 % 

Fråga 37. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för 
dig att lämna farligt avfall?  

a) Mycket nöjd, 27 % (rikets svar är 36 %) 

b) Ganska nöjd, 39 % (samma som riket) 

c) Varken nöjd eller missnöjd, 19 % 
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g) Ganska missnöjd, 6 % (Osäker på vad som får lämnas in, 32 %. För få 
platser, 23 %. Ligger för långt bort, 20 %) 

d) Mycket missnöjd, 2 % 

e) Vet ej/ Ej svar, 9 %  

 

Fråga 39. Var lämnar du för det mesta ditt förpackningsavfall och dina 
tidningar? 

a) Obemannad ÅVS, 57 % (rikets svar är 62 %) 

b) Bemannad ÅVC, 18 % (rikets svar är 13 %) 

c) Blandat med hushållssoporna, 12 % (rikets svar är 3 %) 

d) I egna behållare, 9 % (rikets svar är 19 %) 

e) Vetj ej/ Ej svar, 5 % 

 

Fråga 40. Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hur det fungerar för 
dig att lämna förpackningsavfall och tidningar?  

f) Mycket nöjd, 31 % (rikets svar är 36 %) 

g) Ganska nöjd, 41 % (samma som riket) 

h) Varken nöjd eller missnöjd, 16 % 

h) Ganska missnöjd, 4 % (Ligger för långt bort, 30 %. Fulla behållare, 16 %. 
Skräpigt, 14 %.  

i) Mycket missnöjd, 2 % 

j) Vet ej/ Ej svar, 6 %  

 

Fråga 42. Tycker du att du är tillräckligt informerad om hur du ska sortera ditt 
avfall?  

a) Mycket bra informerad, 22 % (rikets svar är 39 %) 

b) Ganska bra informerad, 45 % (nära riket) 

c) Varken bra eller dåligt, 19 % 

d) Ganska dåligt informerad, 7 %  

e) Mycket dåligt informerad, 3 % 

f) Vet ej/ Ej svar, 5 % 

 
Fråga 43. Om du gör en helhetsbedömning är du då nöjd eller missnöjd med 
hur avfallshanteringen fungerar i kommunen?  

k) Mycket nöjd, 17 % (rikets svar är 27 %) 

l) Ganska nöjd, 55 % (rikets svar är 54 %) 
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m) Varken nöjd eller missnöjd, 19 % 

n) Ganska missnöjd, 4 % 

o) Mycket missnöjd, 2 % 

p) Vet ej, 3 %  

 

Bilaga 5. Öppna svar till Vara kommun - kontakt 

 

  Kontakt med kommunen 

Hur bor du? 
Vad gällde ditt senaste ärende i kontakt med 
kommunen? 

bondgård avstängning av gata 

bondgård bajspåsar till hundar 

bostadshus på 
jordbruksverksamhet belysning 

gård blomsterlådor på gator i tätort 

gård 

det saknas staket vid ån vid Vedums skola åk 0-6 ingen 
brydde sig. det ska väl till en olycka innan det kommer 
upp 

gård inget 

gård miljö och hälsa 

gård skadad parkering 

gård vårstädning: sopa upp grus väldigt sent 

gård   

gård   

gård   

gård landsbygden   

gård på landet   

gårdsfastighet med 
tillhörande villa   

hus på gård   

hus på 
jordbruksfastighet   

hus som tidigare har 
varit hus inom jordbruk   

hyra   

hästgård (liten)   

jordbruk   

jordbruksfast   

jordbruksfastighet   

jordbruksfastighet   

lantbruk   

lantbruk   
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lantbruksfastighet   

lantgård   

lantgård   

 

Bilaga 6. Öppna svar till Vara kommun – gator och trafik 
 

Gata Trafik 

Om vi får mindre pengar till 
underhåll av gator och vägar, till 
vad skall vi då främst använda 
pengarna till? 

Vad tycker du att vi skall göra för 
att det skall bli mer trafiksäkert 
på gatan där du bor? 

? ? 

gräsklippning längs vägarna på 
sommaren 

belysning (bättre) vid 
övergångsställen 

landsvägarna ska asfalteras 
ordentligt ej lappas ihop med 
oljegrus bor ej i tätort 

ljus över övergångsställen, bättre 
sikt i korsningar bor i skogen! 

mer belysning vid övergångsställen! bor på landet 

mera pengar till landsbygden bor på landet 

målning av parkeringslinjer bor på landet - ni gör inget 

oläsligt bor på landet med egen väg 

satsa på de små orterna i 
kommunen bor ute på landsbygden. ingen åsikt 

se till att vägarna på landsbygden är 
farbara 

bättre underhåll av grusväg att 
asfaltera 

sjukvård äldrebodende 

bättre vägar runt vara. vägar till 
arentorp är under all kritik. där går 
det ständigt tung trafik 

snöröjning av trottoarer 

förbjud lästbilsparkering på 
villagator under kväll o nattid i 
st.levene. (slaktaregatan) (livsfarligt 
för barn) 

tänk på landsbygden 
förbud mot epa-traktorer på vissa 
gator 

undehåll av grusvägar i tumleberg hastighetskameror 

Underhåll av det som finns. 
jag bor inte på någon gata, jag bor 
på landet 

vet inte 
Kameraövervakning, 
polisbevakning. 

vägarna på landsbygden 
lägg på ny asfalt inte bara laga hål. 
vägen mellan arentorp - tumleberg 

vägunderhållning 
många olyckor korsningen 
kungsgat/smedjegat 
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måste upp singnalljus vid järnvägs 
övergång i smedtofta 

  Poliser på gatorna 

  rondell över e20 

  
tydliga markeringar i vägkanten 
menas utmed landsväg 

  vet ej, bor på landet 

  

vägen förbi oss finns inte en enda 
vägskylt det är 70 på vägen tror jag 
med de flesta kör 90 och över 

  vägunderhåll 

 

Bilaga 7. Öppna svar till Vara kommun – parker 
 

Park - Om vi får mindre pengar till parkverksamheten, till 
vad ska vi då i första hand använda pengarna till? 

? 

? 

allmän skötsel av parker och lekplatser 

buskar som ej kräver nämndevärd skötsel, men vackra, lummiga, 
stiliga 

en grönare tätort 

få bort dem som sitter och dricker i parkerna 

hund och kattskit ska bort 

idioterna i vara kommun tar bort lekparkerna. barnen ska gå 2 km 
för att komma till lekplatser 

ingen åsikt 

ingen åsikt 

mer blommor 

måla om järnvägstationer 

vet inte 
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Bilaga 8. Öppna svar till Vara kommun – dricksvatten 
 

Vatten Vatten 

På vilket sätt är vattnet 
dåligt? 

Har du varit utsatt för 
störningar i 
vattenförsörjningen till din 
bostad under de 12 senaste 
månaderna? 

för mkt kalk i vattnet dålig inf. vid vattenavbrott 

för mycket kalk klorhalt 

för mycket kalk klorsmak/doft på kranvattnet 

inget missfägat vatten 

inget fel smuts i vattnet, avlagringar 

kalk strömavbrott 

kalk trasig fjärrvärme 

kalkigt men smakar bra   

luktar klor   

mycket kalk allting blir vitt   

mycket klor och kalk   

smakar ingenting   

smakar järn   

smakar och luktar insjö   

smakar och luktar klor   

vattnet smakar klor   

vattnet är bra   

vi har saltvatten   
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Bilaga 9. Öppna svar till Vara kommun – hushållsavfall 
 

Avfall 

Vad är du mest missnöjd med när det gäller hämtningen av 
hushållsavfall vid din bostad? 

dyrt 

dyrt i hörhållande till den minimala mängd sopor vi producerar 

för dyrt för sorterat + det vanliga 

för långt till soptunnan 

ingen sortering 

ingen åsikt 

inget alls 

inget alternativ, är nöjda 

monopol 

möjlighet till källsortering 

renhållningsarbeten gör ett mycket gott arbete och förtjänar allas 
vår respekt! 

varken nöjd eller missnöjd 

vet ej ingen åsikt 

vid storhelg ska kärlet ställas ut flera dagar i förväg, dålig info 

vägen till arentorp + järnvägsstation 

är helt ok 

önskar källsorterad sophämtning typ skara 
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Bilaga 10. Öppna svar till Vara kommun – 
återvinningscentral och farligt avfall 

Avfall Avfall 

Vad är du mest missnöjd med 
när det gäller att lämna avfall 
på kommunens ÅVC? 

Vad är du mest missnöjd med 
när det gäller insamling av 
farligt avfall? 

att det kostar. vet flera andra 
kommuner där det är gratis att det kostar pengar 

borde finnas på fler ställen bra som det är 

dålig struktur, lägre containrar 
blir lätt köbildning har aldrig lämnat farligt avfall 

dåliga öppettider och lite trångt ingen åsikt 

för höga kanter att lyfta öve inget 

för mycket kö med bil 
nekad att lämna gastuber från 
grill (små engångs) 

för trångt = lång kö ibland. fler 
bör kunna lämna samtidigt organisationen 

har aldrig varit där rörigt 

har ingen erfarenhet av 
sopsortering saknar ibland personal att fråga 

järnvägsstationen 

speciellt batteriinsamling. kunde 
finnas batteriholkar på ställen 
som brandstationens återvinning 

kan vara trångt med mycket kärl varken nöjd eller missnöjd 

ofta köer, trångt att köra in vet ej 

oorganiserat, dåligt bemötande   

otrevlig personal   

trångt   

trångt finns inget flyt i logistiken   

åker aldrig dit. sköter maken om   

öppettiderna   

 

 

Bilaga 11. Öppna svar till Vara kommun – insamling av 

förpackningar 

 

Förpackningar - Vad är du mest missnöjd med när det gäller 
insamling av förpackningsavfall och tidningar? 

borde finnas containers på fler ställen i kommunen 

dåligt grusat, vattenpölar 

för dyrt 

hade hellre haft olika soptunnor på gården att sortera i. jobbigt att ha 
massa skräp liggandes hemma väntan på att åka till återvinningscentral 

hade man haft soptunnor som var uppdelade i olika avfallsfack så tror jag 
fler hade sorterat. många ute på landsbygden slänger allt i samma för att 
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de inte vill sortera hemma/långt in till en återvinningscentral. eller 
bostadsföreningar/samfälligheter (radhus) om de hade 
sopsorteringstunnor på området hade folk inte slängt allt möjligt i 
sopcontainern. alingsås kommun avfall mkt bra! 

helt ok 

ingen åsikt 

inget 

klenigt vid container 

köer 

saknar tunna att lägga förpackning dagens system med påsar gör att det 
blir skräpigt hemma 

skulle finnas fler alternativ tex för glödlampor 

sorterar ej 

varken nöjd eller missnöjd 

vet ej 

vet ej var det finns behållare för förpackning m.m. lämnar i den kommun 
jag arbetar och bodde tidigare 

 


