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Var det nemt at finde en skraldespand?

Ja

Nej

Husker ikke

64%

29%

7%



Det var nemt at finde en skraldespand efter 
mørkets frembrud?

Ja

Nej

Husker ikke/ikke aktuelt

33%

39%

28%



Jeg kunne umiddelbart ikke finde en 
skraldespand, så:

Jeg tog affaldet med mig

Jeg smed affaldet på gaden

Husker ikke/ikke aktuelt

74%

3%

23%



Skraldespanden var ren og pæn

Ja

Nej

Husker ikke

42%

35%

23%



Den nærmeste skraldespand var overfyldt

Ja

Nej

Husker ikke

29%

47%

24%



Jeg synes ikke, der er så slemt at smide et lille 
stykke affald

Nej, det er ikke så slemt

Jo, det er slemt

6%

94%



Når jeg skodder en cigaret, så:

Tog jeg skoddet med mig

Skoddede jeg det direkte på jorden

Fandt jeg et askebæger

Skoddede jeg og smed skoddet i 
skraldespanden

Husker ikke/ikke aktuelt

8%
8%

8%

7%
69%



Fritekstbesvarelser



Antallet af skraldespande skal reguleres, men hvad der er endnu vigtigere, og som gælder 
skraldespande i hele kommunen, så skal de designes om, så fuglene ikke kan sidde på kanten og 
hive det affald op, som er lagt i spanden. Det er et kæmpe problem.

Gør det mere tydeligt, hvor rart og godt det vil være både for miljøet og for brugen af midtbyen, hvis vi 
fælles er med til at holde rent og pænt. Ta ansvar!

Der er fine skraldespande i Jernbanegade, men sidegaderne til gågaden mangler, så vidt jeg husker.  
Jeg mener, at mængden af skrald er værre uden om midtbyen end i selve midtbyen.

Der er specielt i Låsbygade og Nørregade mange hundeejere, der glemmer hundens efterladenskaber. 
Pizzabakker, cigaret skodder, dåser, aviser osv. flyder overalt. Men især hundeejerne skal opdrages, 
evt. nogle standere med poser og skiltning, hvor der appelleres til at holde gaderne rene. Generelt 
mangler der affaldsspande i byen.

Jeg har været ude for at udformningen på Koldings skraldespande gør, at fugle kan smide affald på 
gaden for at få noget spiseligt. Der findes bedre skraldespande på markedet.

Jeg var på julegaveindkøb i Kolding gågade, blev lidt irriteret over, der kun var skraldespande, hvor 
der er bænke. Der kan godt være flere synlige skraldespande, folk smider bare deres affald, der hvor 
de står. I gyden ved Borchgård flød med glasskår og cigaret skodder.



Store og flere skraldespande! (der husker at blive tømt!)

Ift. affald synes jeg særligt, der er et problem, når man kommer lidt uden for centrum. Her skal man 
ofte gå meget langt mellem skraldespande - og ikke engang alle busstoppesteder har en. Det er noget 
bøvl, når man fx går med en hundepose. Det ses også på de mange slidte hundeposer, hvilket er et 
grimt og ulækkert syn.

I gågaderne i Kolding er der ok med skraldespande. Når man kommer op omkring Adelgade og Låsby 
banke, er det lidt sværere at finde en. Men jeg tror desværre, at det handler om ligegyldighed. Folk 
smider bare deres affald. Det er en kedelig tendens. I andre lande har jeg oplevet, at det koster en 
realaktiver stor bøde at smide sit affald. Det bør det også gøre i DK.

Ikke kun aktuelt i midtbyen men på gange og stier i hele kommunen. Plovfuren og stien ind til byen.

Jeg tænker, det ville være smart med oplyste skraldespande efter kl. 5 eller bare, når det er ved at 
blive mørkt.

Jeg synes godt, vi kan bruge mange flere skraldespande i Kolding, og jeg synes også, de skal tømmes 
oftere.

Meget af svineriet skyldes simpelthen borgerne!



Der mangler generelt skraldespande. Ikke kun gågaden, bare gå en tur i skoven og man finder 
næsten ingen.

Flere TYDELIGE skraldespande - som er så store, affaldet ikke falder "ovenud”. Og da vi har så 
mange pizzeriaer, så snak med dem også, om at de giver kunderne en "tommel up" for IKKE at smide 
papæsker og papir på gaden...

Det slår mig, at der mange steder er snavset, hvor der færdes mange mennesker - mit indtryk går 
ikke alene på affald, men i lige så stor udstrækning, at der ikke har været fejet i mange måneder. 
Knuste flasker har til tider ligget i flere måneder på fortovet/Fynsvej, hvor jeg kommer på cykel 
ugentlig. Jeg kører i bil og rigtig meget på cykel og f.eks. er skraldespandene på vigepladserne/P-
pladserne ved indfaldsvejene ofte overfyldte og det flyder med flere dages gammelt affald. Det samme 
gælder også mange affaldsspande langs stier i det åbne landskab. Ved eftertanke er jeg i tvivl om, 
hvorvidt forholdene er forbedret det seneste halve års tid - det er måske blevet bedre. De dårlige 
oplevelser fylder jo meget.

Fortovet hen langs Slotssøen trænger til at blive fejet for blade. Der er meget glat, når det regner eller 
det har været minus grader om natten og så ser det ikke godt ud.

Jeg mener, at man på gågaden i Kolding har skraldespande nok, men at man ikke skal langt væk fra 
byens kerne, før det bliver sværere at finde en skraldespand.



Der mangler også skraldespande uden for centrum. Bl.a. i Madrid var der skraldespande ved næsten 
hver gadehjørne og ikke nok med det, så var der mulighed for at tage en hunde-pose og lægge i den 
nærmeste skraldespand, når den var brugt, da der altid var en i nærheden. Jeg mangler også 
skraldespande fx. ved parkeringspladserne ved indgangen til Hylkedal stierne, som vil blive brugt til 
at smide affald, som man fx. lige har i bilen. Skraldespande som er udformet som en tragt, så man 
ikke behøver at stå ud af bilen, er en god idé (findes bl.a. ved visse motorvejs-rastepladser, og 
burgerkæder).

Der måtte gerne være flere tydelige skraldespande i byen, så det er nemt og hurtigt at komme af med 
sit skrald.

Jeg er ikke ryger, så skodde cigaretter gør jeg ikke. Skraldespanden skal være til at finde og således 
fuglene ikke kan få skraldet op. Sorte hundelorteposer ligger ofte rundt om skraldespandene. Til 
Hundeejer: Så bør de tag disse poser med sig hjem.

Jeg synes, det kunne være godt at lære børn ikke at smide affald. Det kunne man evt. gøre ved at 
lave nogle faste dage, hvor skoleklasserne samler affald. Og undervise om, hvad affald gør ved vores 
natur. Kunne ønske mig, at plastikposer blev forbudt. At folk lærte at have deres egen stofpose med 
sig, når de handler ind. Og ellers må man bruge papirsposer. Har lige læst, at i Namibia er plast 
forbudt nu, og det har gjort en kæmpe forskel. Hvor ville jeg ønske, at vi danskere kunne lære af det.



På et tidspunkt satte Kommunen skraldespande op med askebægre på toppen. Disse blev hurtigt 
fjernet igen, hvilket har resulteret i, at folk smider skodder alle vegne.

Der er områder i byen, der ligner noget, man skulle tro, var løgn. Se blot området ved Klostergården. 
Rundt om bygningerne og i tunnellen. Masser af affald og ukrudt. Det kan vi ikke være bekendt.

Jeg syntes, der bliver gjort for lidt uden for centrum.

Det er en håbløs opgave. Jeg har mange gange set ved åen, at man i stedet for at rude op efter sig, 
når der er hygget med øl og snaks, så blot forlader stedet uden at rydde op efter sig. Jeg var for nogen 
tid siden i København og her stod tydeligt markerede skraldespande med slogans, så man næsten 
kunne se fra den ene til den anden over hele midtbyen. Og de blev jævnlig tømt i løbet af dagen, så de 
aldrig var overfyldte.

Jeg har op til flere gange samlet øl/sodavandsdåser op på Godthåbsvej i Seest. Første gang var der 
22 af dem, sidste gang samlede jeg 41 dåser og 10 flasker op og tog dem i posen og med hjem i vores 
miljøcontainere. Jeg tror, der sidder mange og spiser deres madpakke og drikker i bilen deroppe og 
der er ingen skraldespand. Der ligger store sække med affald i krattet flere steder. Det berettiger dem 
jo selvfølgelig ikke til at smide skraldet, at der ingen spand er, men det flyder med affald deroppe.

For små og ofte overfyldte skraldespande ved bus stoppestederne i Kolding.



Jeg synes egentlig, at Kolding midtby bliver pænt rengjort. Driftsmedarbejderne gør en stor indsats 
for at holde byen pæn. Der er rigelige skraldespande i byen. Jeg tror ikke, at flere spande vil løse 
affaldsproblemet i byen, men en holdningsændring hos borgerne. Måske man bare en weekend skulle 
springe rengøring over for at synliggøre omfanget af "svineriet”.

Der kunne godt bruges flere store affaldsspanden på Banegårdspladsen. Især efter weekenden ligner 
det ofte en mindre losseplads, og jeg mener ikke, det giver et godt indtryk af byen til de besøgende, 
der kommer med rutebil eller tog.

Jeg syntes, der er masser af muligheder for at komme af med sit affald i Kolding

Jeg synes generelt, der mangler affaldsspande.

Sidst stod skraldespanden åben og der var ingen sæk i – jeg tænker, det var drengestreger, men 
kunne ikke se en skraldespand i umiddelbar nærhed. Kolding mangler flere skraldespande - og gerne 
et fint slogan alla "hold Kolding køn" som kan få folk med på en ren by.

Flere skraldespande og flere askebæger

Der er en del skraldespande, der er alt for små. I Kolding centrum er en del af skraldespandene ikke 
lukket.



Der er tit overfyldte skraldespande ved stierne omkring Troldhedevej.

Alle må hjælpe med at holde byen ren, det burde være en pligt .

Det er virkelig slemt med affald i Kolding. Specielt om sommeren flyder det overalt, specielt unge 
studerende smider bare, som de sidder og går, de er ligeglade. jeg har set gentagne gange, at de 
smider affald i åen og forlader steder uden at rydde op. Skraldespandene på udsatte steder kan heller 
ikke følge med om sommeren, så er de overfyldte. Jeg har været chokeret over, hvor skraldet Kolding 
er generelt.

Jeg synes, der er blevet færre skraldespande i Kolding by, efter gågaden er lavet om.

Jeg vil gerne være med til at holde Kolding rent for affald. Når jeg lufter hunde, samler jeg dagligt op, 
særligt tomme dåser ( ved Gl. Tved). Tak, for den indsats kommunen gør - en idé er at gøre langt flere 
ansvarlige/selv føle ejerskab, få flere med på bølgen af at holde byen ren.

Jeg synes, at skraldespanden i byen kunne være lidt mere. Men største problem er med 
genbrugsaffald. Der er ingen sted, hvor man kan genbruge for eksempel plast. Det kunne være godt 
at have skraldespande til restaffald, plast og andre ting for at genbruge, hvis man har ikke en bil til 
at tage til genbrugsaffald station!

Jeg synes, der er for få affaldsspande i Kolding - savner dem især ved busstoppestederne.



Der er askebægre i de fleste skraldespande, men foran diskotekerne kunne det være smart, hvis der 
også var askebægre.

Der er åbenbart ikke nok i Kolding midtby, når der ligger affald rundt omkring. Og ukrudt gror op af 
byens huse.

Vi ser ofte, råger tage skrald op af skraldespandene. Derfor ender skraldet rundt om spanden, selv 
om det oprindeligt er smidt i. Så tænk i en løsning, så fuglene ikke kan få fat i skraldet.

Der er for langt imellem skraldespandene og det er ikke nemt at se dem, med mindre man går lige 
forbi dem.

Jeg ser ofte, at selv om der er affaldsbeholdere, smides der uden skrupler skodder og affaldspapir 
m.v. på fortovet.

Det handler mere om opdragelse end skraldespande. Når forældre smider affald, lærer de ikke børn 
at tage ansvar. En idé kunne være at offentliggøre, hvor store udgifter Kolding kommune bruger på 
oprydning og rengøring efter borgerne - også på rastepladser, hvor folk læsser affald af. De penge 
kunne bruges på ældrepleje eller andet godt.

Når jeg ryger, har jeg altid en tom cigaretpakke på mig til at smide skodderne i. Jeg kan slet ikke 
huske, hvornår jeg sidst har smidt et cigaretskod. 



Der er for få skraldespande i den sydlige del af byen. Fugle kan sprede skraldet og de opsatte er flere 
steder for små.

Jeg ryger ikke, men jeg kunne ikke drømme om at smide noget som helst andet end et æbleskrog. Jeg 
synes, Kolding midtby er blevet renere i 2017, men der er stadig meget imellem buske langs stien ved 
åen fx. Der er også meget i industrikvartererne og indfaldsveje fra motorvejen. Det er rystende. De 
affaldsspande, der skal tømmes 2 x/uge - på lastbil rastepladsen Kokbjerg og de 2 på Gl Esbjergvej, 
er end ikke tømt én gang i uge 48. Vejlevej fra Scandic krydset ind mod byen er ikke renset siden uge 
37. Der ligger valgplakater mellem træerne, og jeg har bidt mærke i en fodpose, der ligger i græsset 
ved cykelstien. Fodposen har ligget siden uge 37! Jeg har mere end rigeligt i at samle på Kokbjerg og 
Gl Esbjergvej og nu hvor det er mørkt, når jeg cykler ud og hjem, så bliver det til endnu mindre. 
Stålvej, Platinvej, Birkedam også her er der meget affald. Man ser det ikke i bil, men på gåben eller 
cykel ser man ikke andet. Deprimerende, kort og godt

Jeg kan finde på at smide et æbleskrog ind mellem buskene.

Her henvises til de altid overfyldte skraldespande ved parkeringsautomaterne. Hvorfor SKAL man 
have en kvittering printet ud fra parkeringsautomaten, når man siger NEJ til en kvittering. Det 
resulterer i overfyldte skraldespande og spild af penge fra kommunens side ift. papir. Det skal der 
gøres noget ved.



Det ikke altid, det er folk, som smider skræl på gaden, men ofte hiver råger og andre fugle affaldet op 
for at søge efter mad. Så der bør nok ses på, hvordan man undgår, at fugle kan komme ned i 
skraldespandene.

Antallet af skraldespande i Kolding centrum er ok, men der er plads til flere! Der er alt for langt 
imellem 'askebægrene’. Jeg ryger ikke selv, men jeg kan faktisk godt forstå, hvis folk - måske især 
dem i nattelivet? - bare smider deres skod fra sig. Der SKAL være askebægre ved ALLE diskoteker, 
restauranter, pizzeriaer, pølsevogne, cafeer etc. samt busstoppesteder og ved 
banegården/rutebilstationen/Klostergården & Mazantigade!!! Skraldespandene ved bl.a. 
busstoppestederne dur slet ikke. Fugle sidder og roder i skraldet, de tager affaldet op og dumper det 
på fortovet, indtil de finder noget spiseligt. Skraldespandene bør være udformet sådan, at fuglene 
ikke har så nem adgang til affaldet. Desuden bør der arbejdes med problemet omkring pizzabakker. 
"Pizzafolket" gider åbenbart ikke bøje pizzabakken, så den kan komme i skraldespanden. Man kan 
evt. stille dertil egnede skraldespande op ved alle pizzeriaer?? Pantfiduserne på skraldespandene er 
en rigtig god idé! Flere af dem, især ved busstoppestederne.

Der er mange skraldespande, men mange "taber" skraldet eller gider ikke gå 10 skridt for at komme 
af med skraldet. Det er ærgerligt, at der er nogle, som er ligeglade med vores by og synet af den. Det 
kunne være dejligt, hvis alle tog mere ansvar.

Alt er jo som det det skal være. Det er bare folks opførsel, der skal ændres.



Der er tilstrækkeligt med skraldespande. Det skal en holdningsændring til blandt borgerne. 
Oplysende kampagner fremfor skraldespande hver 15. meter.

Jeg glædes over, der er låg på skraldespandene. Dem ved busstoppestederne er uden låg og der er 
fugle, der tager skraldet op, og det sviner! Skraldespande til dåser i gadebilledet vil pynte - også på 
sorteringen som er meget dårlig i Kolding. Jeg oplever, at folk benytter skraldespandene, men at de 
ikke tænker over de små stykker fx plastic fra cigaretpakkerne, og det er en skam.

Hvis jeg ikke kan finde et askebægere, bruger jeg et selv erhvervet lommeaskebæger. Det kunne være 
en ide, at Kolding kommune tilbyder disse til borgerne. Derudover ville det være en god ide at skifte 
nogle af de gamle affaldsspande ud med nogle, der har låg. Jeg har ofte set, fugle gå i de åbne spande 
og flå affald ud og sprede det rundt over det hele.

Det er mit indtryk, at det ofte er pizzabakker, der er et problem. De fylder hurtigt op, og 
skraldespandene er ikke designet til dem,

Da Kolding også bliver kaldt slicetown pga. de mange pizzeriaer, skal man i hvert fald have i 
tankerne, at skraldespandene skal være pizzabakke-venlige. Jeg oplever lidt for ofte, at en pizzabakke 
spærrer for andet skrald og at skraldespandene derfor hurtigt ser fyldte ud uden at være det.

Lidt nudging virker på mig. Med almindeligt affald er jeg principfast. Med skodder skal jeg holde mig 
lidt fast (pinligt nok).



Der er alt for få skraldespanden og askebægre, både nede i gå gaden, men også rundt omkring i byen, 
hvor der er mange mennesker. De få skraldespande ved busstoppestederne er alt for små og ofte 
overfyldte. Men stadig ingen askebæger.

Det ville være en fordel med skraldespande, der er lukket, så fuglene ikke kan få skraldet ud, så det 
ender med at flyde rundt om skraldespanden. Dette har jeg især bemærket værende et problem rundt 
ved Slotssøen.

Jeg undrer mig over, hver gang jeg er nede i byen, at der flyder med så meget affald. Desværre er der 
for mange, der bare smider affald på gaden ellers er der for få skraldespande. Jeg bliver helt flov over 
at se på det.

Det er ikke kun i byen, det er en udfordring, langs veje og cykelstier flyder det med affald. Kolding 
har 2 områder på ghetto listen pga. stor mange mennesker på overførselsindkomst, disse mennesker 
har da ret til at hjælpe kommunen med orden og indgå i en arbejdsmæssig situation- som minimum 
et par timer dagligt. Hjælp disse mennesker med et værdigt liv i det lokale samfund, de lever i.

Jeg kunne godt ønske mig, at man i en by, som slår sig op på design, ikke møder en katalogvare i 
standard farve - model fra G9 i antracit – kedeligt.

Skraldespandene er for det meste altid overfyldte. Det er et generelt problem.



Der er rigeligt med skraldespanden i gågaden. Men hvad med Låsbygade, Hospitalsgade, Søgade, 
Vifdam, Nordringvej, Sydbanegade, Haderslevvej osv.? Der er stort set ingen.

Jeg manglede nogle ekstra skraldespande, da vi var til juletræstænding i Kolding. Der var så mange 
børn, der havde fået slikposer. Til dagligt er der et fint antal skraldespande i Kolding midtby.

Der er affaldsbeholdere, hvor råger, måger og andre store fugle for let kan komme til affaldet. Derved 
flyder det ofte med affald fra dem og ikke fra borgerne. Findes der ikke en løsning med vippelåg eller 
andet, der kan forhindre fugles adgang, samtidig med at det ikke forhindre borgerne i at bruge 
affaldsspanden?

Jeg synes, der mangler skraldespande i hele byen - ikke kun i midtbyen. Cigaret skodder og 
hundelorte kunne forhåbentlig ryge i flere skraldespande, hvis der var flere.

Skraldespandene er ofte for små, så de bliver hurtigt fyldt. Hullerne er også for små, så pizzabakker 
og lignende ikke kan komme i. Fuglene hjælper også med at tømme dem.

Generelt set i midtbyen i Kolding er der udmærkede affalds forhold, men til gengæld har vi nogen 
naturstier i Kolding, hvor der mangler affaldsspande bl.a. ude af stien ved plovfuren.

Jeg synes, der er mange skraldespande i midtbyen. Det er sjældent, man skal gå og lede.



Sørg for modeller af skraldespande, som råger og måger ikke kan komme i.

Skraldespandene er alt for små.

Skraldespande ved busstoppesteder er tit overfyldt, så nogle større skraldespande ville være godt. 
Mindre/samme størrelse dur ikke, da folk putter pizzabakker mm i.  Det er super fint med en pant-
funktion.

Jeg synes, at det er vigtigt, at byen er pæn og ren. Ligesom der hjemme.

Det kunne være rigtig dejligt med flere skraldespande i gadebilledet, således det blev langt nemmere 
at komme af med sit skrald! Desværre oplever jeg så også, at fugle får fat i skraldet fordi: 1. Spandene 
er for fyldte. 2. der er ikke låg på, så fuglene kan nemt få næbbene derned.

Jeg tænker, der med fordel kan arbejdes med holdningen til det fælles. Og så er normbrydere nogle 
bestemte typer af borgere.

I Kolding midtby er skraldespandene synlige om dagen, men i tæt tåge eller mørke er de ikke synlige 
nok. Alt efter hvad det er for en type skraldespand, kan fugle komme ned i dem, og så hiver de det 
op, som folk har smidt i.



Jeg synes ikke, der er langt imellem skraldespande i midtbyen. Det er folks holdning, man skal 
ændre. Man kan godt gå med sit skrald til næste skraldespand. Mange rygere smider deres skod, når 
de er færdige med at ryge og så er det lige meget, hvor det er.

Jeg samler af og til affald med snapper og har som regel poser med hjemmefra. Desværre er den store 
skraldespand fjernet fra Agtrupvej i Kolding.

Prøv BigBelly, en slags "intelligent" affaldsløsning.

En undersøgelse fra Walt Disney viser at folk i snit vil gå med et stykke affald i hånden 8 meter, hvor 
efter man risikerer, at det bliver smidt. Derfor ser du blandt andet en skraldespand hver 8. meter i 
deres parker.

Det er ikke kun i midtbyen, det er et problem. Jeg har hørt argumentet om, at det koster at køre 
rundt og tømme dem, men det må alt andet lige koste mere at have folk til at gå og samle op!

Synlige skraldespande - og flere af dem omkring de steder, hvor folk nyder mad og drikke i 
dagtimerne og i de sene nattetimer, vil hjælpe rigtigt meget.

Jeg syntes, der generelt er nok skraldespande i Kolding City. De bliver tømt i tide og ser pæne ud. Jeg 
forstår godt, de ikke er lette at finde i mørket, det er meget andet heller ikke.
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