
Äntligen hjälp till självhjälp! 

MINSKA AVFALLET  

I FLERBOSTADSHUS 

Kretslopp och vatten söker 

fastighetsägare som vill delta i 

coachning med start hösten 2021. 

Ni får stöd i att genomföra konkreta åtgärder 

så som bytesrum, verktygsutlåning och dialog 

med boende för att: 

• Minska avfallsmängderna

• Minska kostnaderna för

avfallshantering och städning

• Minska klimat- och miljöpåverkan

• Öka trivseln för de boende

• Bli en attraktivare hyresvärd

Pilotprojekt visar vägen 

Fyra fastighetsägare i Göteborg har 

genomfört pilotprojektet Avfallssnålt 

flerbostadshus.Totalt införde de 17 nya 

åtgärder som minskar avfallsmängderna. 

De satte upp skyltar med "Reklam, 
nej tack", invigde byteshyllor, 
återkopplade avfallsmängder veckovis till 

de boende och ordnade klädbytarveckor.  

”Det tycker jag är jättebra 

och visar på deras seriositet i 

miljöarbetet. Så de är ett 

föredöme.”     - Hyresgäst 

”Avfall från hus-
håll ska minska
med 30 procent 
per invånare” 
Göteborgsregionen minskar avfallet. 

Avfallsplan för tretton kommuner till 2030. 

Kretslopp och vatten 



Coachningen: 

• består av sex gemensamma tematräffar, digitalt eller fysiskt, enskilt stöd,

rådgivning och platsbesök

• ger möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra fastighetsägare

• är kostnadsfri och pågår till maj 2022

Vi välkomnar intresseanmälan från privata och kommunala bostadsbolag, och från 
större bostadsrättsföreningar. Våra coacher Lena Kullberg och Sandra Alm kommer 
att stötta er att komma igång med avfallsförebyggande i era utvalda flerbostadshus.
Det lägger grunden för att minska avfallet i hela ert bestånd och bidrar till att nå 
målet med att minska avfallet från hushåll med 30 procent till 2030. 
Dessutom minskar ni er klimatpåverkan!

”Jag tycker det har varit 

bra att vi har varit flera 

olika bolag i projektet 

och att vi fått olika tips 

och trix från er.” 

 Fastighetsägare 

Kriterier för deltagande 

• Beslut från fastighetsägarens ledning 
att delta

• Personal hos fastighetsägaren, till 
exempel miljövärd, fastighetsskötare, 
får tid avsatt för att införa åtgärder.

• Sortering och avfallshantering 
fungerar i de hus som coachas

• Har miljörum eller miljöhus där inga 

andra kan slänga avfall

• Åtar sig att sätta mål för minskat avfall

• Åtar sig att genomföra ett antal nya 
förebyggandeåtgärder

Mejla er intresseanmälan till 

Kretslopp och vatten 

sandra.alm@kov.goteborg.se 

innan sista augusti! 

Frågor? Kontakta Sandra, 
031-368 72 49 

”Vi får en enklare 

hantering och mindre 

kostnader om vi får 

mindre sopor” 

 Fastighetsägare 

mailto:sandra.alm@kov.goteborg.se



