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NYHETER. Kvinnan fick låna sex
miljoner kronor av banken - utan säkerhet. Nu
stämmer hon banken för att ha...

Skellefteåborna sköter
sopsorteringen
Publicerad 12 oktober 2009
Under en vecka i september kontrollerades det vad Skellefteåborna slänger i sina sopor. Nu är analysen klar. FOTO:

Attackerade jägare björnen sköts på
måndagsmorgonen

INLANDET. En jägare
attackerades på söndagen av en björn utanför
Vilhelmina. Björnen spårades upp på...

Spela riskfritt på CL
Få pengarna tillbaka om du inte
vinner.
Betsson.com/sport

ROBERT GRANSTRÖM

SKELLEFTEÅ Resultatet av plockanalysen som Tekniska
kontoret beställt av Skellefteåbornas sopor är klar. Betyget
blev godkänt.
- I det stora hela ser det bra ut. Framförallt har vi ett rent
matavfall, berömmer Agneta Lantto-Forsgren, sektionschef.
Fortsatt rent matavfall. Mindre mängd matavfall i det gröna kärlet
och bättre utsortering av farligt avfall.
Det är de tydligaste resultaten av den plockanalys som
genomförts i Skellefteå.
Som VF tidigare berättat har ett specialistföretag under en veckas
tid funnits på plats på Degermyrans avfallsstation och analyserat
vad Skellefteåborna slänger i sina sopor.
Finns skillnader
Resultatet av undersökningen visar att innevånarna blir bättre
och bättre på sopsortering.
- Det är jättebra att vi fortsätter att ha ett så pass rent matavfall
eftersom det går till biogasverket, säger Agneta Lantto-Forsgren.
I analysen har man delat upp medborgarna efter boendeformerna
villor och flerbostadshus och det finns skillnader i resultatet
mellan grupperna även om de är små.
- Skillnaden när det gäller matavfall i det bruna kärlet är exempelvis bara en procent 98
mot 97.
Farligt avfall minskar
En annan sak som glädjer Tekniska Kontoret är att utsorteringen av farligt avfall ur
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hushållssoporna blir allt bättre.
- Även om det är små minskningar det handlar om så är alla förbättringar bra.
Undersökningen som nu genomförts är den fjärde i ordningen. Senast
Skellefteåbornas sopsortering kontrollerades var 2007.

Fyndpriser på öl och vin
I Puttgarden och Rostock. Bara ca 3
timmar från Sverige!
www.bordershoppa.se

Undersökningen i siffror jämfört med 2007
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Plockanalys i september 2007 visade på:

Det ska nya badhuset
heta

Villor:
- Matavfall i brännbart kärl var 30% att jämföra med 18% september år 2009.
- Förpackningar i brännbart kärl var 36% att jämföra med 36% september år 2009.
- Farligt avfall i brännbart kärl var 0,7% att jämföra med 0,6% september år 2009.
- Förpackningar i blandat kärl var 34% att jämföra med 30% september år 2009.
- Farligt avfall i blandat kärl var 0,7% att jämföra med 0,6% september år 2009.
- Matavfall i brunt kärl var 99% att jämföra med 98% september år 2009.

UMEÅ. Nu är det namnet på det
nya badhuset i Umeå bestämt.
Namnet blir "Navet". Namn och logotyp...

Flerbostadshus:
- Matavfall i brännbart kärl var 29% att jämföra med 30% september år 2009.
- Förpackningar i brännbart kärl var 34% att jämföra med 34% september år 2009.
- Farligt avfall i brännbart kärl var 0,7% att jämföra med 0,5% september år 2009.
- Förpackningar i blandat kärl var 41% att jämföra med 31% september år 2009.
- Farligt avfall i blandat kärl var 0,4% att jämföra med 0,8% september år 2009.
- Matavfall i brunt kärl var 97% att jämföra med 97% september år 2009.
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Andra läste även:
• Fredspris till helt rätt person
• Det ska nya badhuset heta
• Varför ha så bråttom?
• Minervaskolans miljonvinster kan stoppas
• Vi måste ta ansvar för vår tids Pinnebergs
• Cellisten Mats Rondin död
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Offentlig konst förfaller
Nyheter. Den offentliga konsten saknar tillräckligt skydd. Runt om i landet förfaller
dyrbara konstverk på grund av okunskap och bristande…

Stor polisinsats i Stockholm
efter tre rån och rånförsök
Nyheter. Två banker och ett växlingskontor i centrala Stockholm har inom loppet av en
timme utsatts för rån och rånförsök. Människor som befinner… 2
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Tipsa oss
och bli en
vinnare!
Läs mer här! Har du ett bra
nyhetstips? Vet du något vi på Folkbladet borde skriva om?
Kontakta då redaktionen på något av följande sätt.
Mejla: redaktionen@folkbladet.nu
eller ring: 090-17 59 40
Läs mer om hur du kan bli en vinnare!
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Bostadsrätter fortsätter att bli
dyrare

Kontakta centralredaktion

Nyheter. Bostadsrättsmarknaden är fortsatt het i Umeå. Priserna har det senaste året
stigit snabbare än i Stockholm. Priserna på bostadsrätter i… 0

Stress och lite personal bakom
fel blodplasma
Nyheter. Den äldre mannen fick fel blodplasma. En underbemannad
intensivvårdsavdelning och stress är en del av förklaringen. Mannen kom till akuten…

Nyhetschef Erik Isberg
erik.isberg
@folkbladet.nu
090-17 59 90

Nyhetschef Marie Andersson
marie.andersson
@folkbladet.nu
090-17 59 70
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