1

Varför finns det inga öglor i handtagen på soppåsarna längre?
Vi har märkt att förbrukningen av soppåsar är högre än förväntat och att den stadigt gått uppåt de senaste åren.
Denna trend vill vi försöka bryta genom att göra påsarna mindre attraktiva som bärkassar. En lägre påsförbrukning
sparar både pengar och miljö.

Kommer ni att ta betalt för påsarna?
Du betalar för påsarna genom renhållningstaxan. Vi kommer inte att ta betalt utöver detta. Den nya designen
innebär inte heller att inköpspriset har blivit högre.

Varför ska jag inte använda påsarna till annat än sopor?
Då du betalar för påsarna genom renhållningstaxan är påsarna avsedda för sopor och inget annat. Påsarna har
också en kvalitet som inte gör dem lämpliga (läs: inte ska hålla) för andra användningsområden.

Blir inte påsarna svårare att knyta nu?
Handtagen på påsarna är lika långa som förut och vi ser inte att det skulle försvåra särskilt.

Jag tror att det kommer att gå åt fler påsar nu eftersom man inte kan fylla upp dem för då blir det svårt att knyta.
Hur ser ni på det?
Påsarna är utformade på precis samma sätt som tidigare. Volymen är densamma och det finns fortfarande snibbar
att knyta påsen med som är precis lika långa som tidigare. Den enda skillnaden är att det inte går att trä handen
genom handtaget, därför är vi helt övertygade om att påsen kommer att kunna fyllas med lika mycket avfall som
tidigare.

Kan ni inte kolla var det går åt flest påsar och begränsa användningen där istället för att göra det svårare för alla?
Det är omöjligt för oss att veta exakt på vilka olika sätt påsarna används och var. Det som är lika för alla är att
soppåsarna ska användas till sopor och inget annat, därför känns det mest rättvist att göra samma förändring för
samtliga kunder. Vi för diskussioner om att istället för att dela ut obegränsat antal påsar tilldela varje kund den
mängd påsar som står i proportion till deras kärlstorlek. Detta är dock inte en åtgärd som genomförs i en
handvändning. Att förändra utformningen av påsen ser vi som ett relativt snabbt och enkelt sätt att försöka
åstadkomma en bromsning av överanvändningen utan att det påverkar kundens möjlighet att använda den för
avfallsemballering.

Har ni tänkt på de gamla och funktionshindrade som har svårt att bära utan ögla?
Tycker man att det är svårt att bära sin påse till sitt sopkärl utan ögla (om man hänger påsen på sin rollator till
exempel) kan man ju själv göra ett litet hål med en sax.
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Hur många påsar använder vi?
I både Vetlanda och Sävsjö gör vi av med nästan en påse person och dag.

När började vi med systemet med röda och gröna påsar?
Vi har haft röda och gröna påsar sedan 2010. När den optiska sorteringen infördes 2002 fanns även en vit påse för
deponiavfall.

Är påsarna miljövänliga?
Soppåsarna är gjorda av polyeten och andelen återvunnet material är över 70 procent. Vid förbränning bildas
koldioxid och vatten.

Hur får jag nya påsar?
Bor du i villa knyter du en soppåse i den färgen du önskar på din soptunna. De som hämtar soporna levererar också
nya påsar. Glöm inte knyta loss påsen när du inte behöver fler. Bor du i hyreshus har hyresvärden en lösning för att
hämta nya påsar.

