Tidsstempel

På en skala fra 1-5,
hvor meget tid
føler I, at I har
brugt på Nulskrald
den sidste uge?

Uge 1
Uge 2
Uge 3
Uge 4
Uge 5
Gn.snit

På en skala fra 1-5,
Hvis I har snakket
hvor motiverede
med andre,
har I været til at
Hvor mange har I hvordan vil I så
arbejde med
snakket med om
vurdere deres
Nulskrald den
projektet den
mening om
sidste uge?
sidste uge?
Nulskrald?

2,38
2,27
2,17
2,15
2,27
2,248

4,19
3,81
3,68
3,74
3,87
3,858

5,2
4,34
3,46
3,23
3,06
3,858

6,69
6,26
6,5
6,38
5,88
6,342

Hvor ofte har I besøgt Facebook-siden eller nulskrald.dk den sidste uge?

Uge 1
Flere gange om dagen
1 gang om dagen
2 gange om ugen
Sjældnere
Aldrig
Ved ikke

Uge 2
3
15
16
12
29
1

Uge 3
3
8
28
13
24
1

Uge 4
1
14
28
18
24
1

Uge 5
0
17
22
13
25
1

Gn.snit
0
8
12
18
26
1

1,4
12,4
21,2
14,8
25,6
1

Har I været aktive på Facebook-siden eller nulskrald.dk den sidste uge?

Uge 1

Uge 2

Uge 3

Uge 4

Uge 5

Gn.snit

Ja
Nej
Ved ikke

25
50
1

24
53
0

28
56
2

23
55
0

11
52
2

22,2
53,2
1

Har I forsøgt at ændre jeres indkøbsvaner den sidste uge?

Uge 1
Ja, vi køber lokale varer i stedet for
udenlandske
Ja, vi køber mere økologisk
Ja, vi køber mindre
Ja, vi køber ting, der har mindre
emballage
Nej, vores indkøb er det samme

Uge 2

Uge 3

Uge 4

Uge 5

Gn.snit

2
1
14

3
3
16

1
4
16

5
2
17

2
7
11

2,6
3,4
14,8

7

5

7

8

6

6,6

52

50

58

46

39

49

Hvilket område føler I, at I har haft mest fokus på i den forgangne uge?

Uge 1
Genbruge mere
Sortere mere
Kompostere mere
Mindre madspild

Uge 2
15
70
31
28

Uge 3
20
63
37
34

Uge 4
26
57
36
38

Uge 5
23
52
34
36

Er I blevet klogere på metoder til at skabe mindre affald i denne uge? – Hvis ja, nævn eksempler.

Gn.snit
17
40
27
25

20,2
56,4
33
32,2

KUN KOMMENTARER (se nedenfor)

I stedet for at køre på genbrugspladsen eller bruge boblerne, ville du/I så hellere have haft flere containere ved din husstand?

Uge 1
Ja
Nej
Ved ikke

Uge 2
50
16
10

Uge 3
49
19
8

Uge 4
59
18
7

Uge 5
49
20
8

Gn.snit
45
15
5

50,4
17,6
7,6

Hvilke affaldstyper ville du gerne kunne aflevere ved din husstand?

Uge 1
Glas/flasker
Emballageaffald
Dåser/metal
Papir/aviser
Farligt affald (kemikalier, maling
osv.)
Grønt køkkenaffald

Er I blevet klogere på metoder til
at skabe mindre affald i denne
uge? – Hvis ja, nævn eksempler.

Vi er blevet mere opmærksomme
på flere ting der kan genbruges.

Uge 2

Uge 3

Uge 4

Uge 5

Gn.snit

24
45
30
41

33
51
33
41

35
56
32
43

25
49
29
39

24
45
26
32

28,2
49,2
30
39,2

10
11

8
11

12
12

7
12

8
10

9
11,2

ikke udover at vi planlægger at
lave en sorteringebeholder/kasse i
garagen.

Der er jo mindre affald i
skraldesækken på grund af
sorteringen i de forskellige bokse,
som skal afleveres på
genbrugspladsen.

Har "oprette" en pose i fryseren til
at samle grøntsags‐rester; broccoli
stokke etc. Med tiden kan det
bruges i en grøntsagssuppe :‐)
Nej

Pludselig gik det op for mig, at
rugbrødsposerne er af plastic. Den
har jeg tidlligere bare smidt i
skraldespanden.
sortering

Har sorteret kartoner,
plastemballage, plastdunke, mere
pap, aluminium fra istedet for at
smide det i skraldeposen!

Er blevet overrasket over hvor
meget 'mad‐spild' vi egentlig har.
Vi er en meget splittet familie,
med forskellige spisetider ‐ det
giver meget medspild. Som
vendtet har vi extrem meget pap‐
affald, det fylder i sorterings
systemet.
Vi sorterer meget mere, laver
kompost og bruger vores
madrester

Ja, vi køber mad med mindre
Ja
emballage. Køber ikke bæreposer.
Pose til plastik som efterfølgende
bliver afleveret på genbrug
bedre til at sortere
Kompostere, genbrug af emballage
desværre ikke endnu
genbrug
har en del plastaffald, som ikke
tidligere er blevet gananvendt

Mælkartoner, bakker med kød,
folie,konservesdåser

kompostering, genanvendelse,
oplysning om madspild

I stedet for at smide madresterne
ud, fryser vi dem nu ned hvis vi
ikke får dem taget med på
madpakken. Det samme gør vi hvis
vi har grøntsager til at ligge, som vi
ved vi ikke når at få spist inden de
bliver dårlige
dårlige.
ja,jeg tænker lidt mere over
mulighederne
kompostrere meget mere
Ja helt afgjort
mælkekartoner,plastbakker

Vi er blevet bedre til at bruge
vores kompostbeholdere. Vi har
ikke været gode til at bruge dem
om vinteren.

Hos os har vi haft lidt svært ved at
se hvordan vi skulle få sorteringen
til at fungerer i praksis, men vi har
nu fået sat plastik kasser op i vores
viktualierum, og det fungerer rigtig
godt. Kasserne er tæt på og alle er
blevet rigtig gode til at benytte
dem. Har kun været ude ned e
skraldepose og det er allerede en
kæmpe forskel. Der er gået sport i
det. ;)
Tager alt tørt pap og papir fra
(udover aviser som vi altid har
gjort)

Sortere risdrik kartoner til genbrug
på linje med mælkekartoner
begynder at forstaa lidt af
problemerne

Vores modspils er blevet mindre
og vikar fundet ud af hvormeget
kartoner og plast emballage har
fyldt ii vores skraldespand

ja‐ benytter mindre køkkenrulle og
benyttes evt. flere gange,genbruge
kuverter m.m. til
huskesedler(klippes itu), bruge
begge sider kopipapir
At sortere plastic og pap fra
skraldeposen.

Mindske madspild; Påskefrokosten
blev til et sammenskudsgilde, hvor
de enkelte familier tog deres eget
overskydende mad med retur,
frem for vi fik alt for mange rester i
køleskabet. Nej tak til reklamer og
aviser. Kigger efter madvarer med
kun én enbalage‐form, fsk.
gulerødder kun i pose og ikke både
pose og bakke
bakke. Envidere får vi nu
størstedelen af vores frugt og
grønt fra 'Årstiderne', og dermed
næsten uden emballage.

Fx. når jeg køber blomkål "piller"
jeg de yderste blade af i butikken,
så der kun lige er et lille lag
tilbage...
ja
Vi har købt en rå hamburgerryg,
kogt den, og skåret den op til
pålæg.

Har lige bestilt et reklamer nej tak
skilt, som selvfølgelig giver langt
mindre papir der skal køres væk.
kompost. plastikpoer
genanvendes,
komposterer

Er blevet mere opmærksom på,
om de fryseposer og det staniol, vi
har brugt, kan bruges igen, i stedet
for at blive smidt ud.

Har været meget obs på at bruge
resterne fra påskefrokost.
påskefrokost Har
formået at bruge rester i 4 dage, så
INGEN madspild :)

Jeg tænker på noget om kaffefilter
og te‐poser, når kaffegrumset
kommer i komposten, og jeg vil
prøve at skrive noget om det på
Face Book i den kommende uge,
men jeg er ny der, så det tager lidt
tid .
Mindre modspils.

Har fundet ud af, at tynd karton
kan komme i boblerne.
oprettet sække til sortering af
affald
Brug indkøbsnet.
mælkekartoner, flere slags plastic

vi ved madplaner virker, men efter
en eller to uger er vi tilbage igen
uden plan og med mere madspild
igen

Jeg var på påskeferie. Så da det
blev onsdag skrev jeg et postkort
til skraldemanden for at fortælle
fortælle,
hvorfor sækken var tom.

Jeg var på påskeferie. Så da det
blev onsdag skrev jeg et postkort
til skraldemanden for at fortælle,
hvorfor sækken var tom.
lidt lærer man vel altid
mere sortering
Køb mindre generelt...

Jeg har hidtil skåret kanterne af
rugbrødet, når jeg kogte øllebrød.
det er jeg holdt op med, da jeg
stod med en pæn bunke skorper=
mad, som bare skulle smides ud.
Glad tanke til Selina Juul.
kaffefilter lægges nu i
kompostbeholderen
Ja alt bliver sorteret

Emballagen vi køber vores mad i,
fylder vildt meget i skraldesækken,
hvis man ikke sorterer den fra
fra.
Vi sorterer al plastic og pap fra nu

Vi er rigtig glade for at vi har alle
sorteringskasserne tæt på de
daglige gøremål.

Vi har igennem hele perioden haft
meget mere fokus på madspild,
end vi havde før Nulskrald.
nej

benytter færre plastposer og
brødposer fra toatbrød benyttes
først til madpakker dernæst til
affaldsposer nu vi ikke har så
meget affald
nej
nej

Når jeg skriver, at jeg ikke har haft
mindre madspild, skyldes det, at
jeg heller ikke før, jeg meldte mig
til at deltage i nulskrald, havde
madspild

Det er svært, når vi har barnepiger
under lockouten. De får ikke
sorteret. Vi er blevet
opmærksomme på, hvor meget
mad vi smider ud, men har ikke
løst det.

Jeg har gemt plastbakkerne fra
indkøb af kød til senere brug i
drivhuset :‐)
nej

Da vi var indlagt på barselsgangen
på hjørringsygehus gjorde det
nærmest ondt at putte
æbleskrællen mm i den alm
skraldespand

Jeg vasker aluminiumsbakker fra
f.eks. leverpostej og bruger dem,
når jeg bager postejer. Vasker
emballage fra grønt/fisk/kød og
bruger dem til f.eks. værtindegaver
med ramsløg fra haven.
Sorterer plastic fra
lidt klogere bliver man vel hen ad
vejen
er ikke på facebook
Alt madspild er givet til mine
forældres høns :)

Vi synes vi har været langt omkring
og sortering er blevet helt
naturligt, pigerne spørge sjældent
de gør det bare. For de ved hvad
de skal. så viden og kasser til
sortering der er let tilgængelig er
vejen for os. FANTASTISK.

vi var i forvejen gode til og meget
opmærksomme på at sortere og
kompostere vores affald,
affald men jeg
synes at det har været
spændende, belærende og
udfordrende at være med i
projektet.
ønsker genbrug af æggebakker

min forældre bor i england hvor de
har 2 wheelie bins ‐ 1 til affald og
en til genbrug af flasker og dåser.
De skiftes til at bliv hentede uge
for uge og der er også en container
til mad rester osv ‐ det fungere
meget godt.

