SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN
-Designerns bästa tips

SKAPA RUM FÖR SOPTUNNAN
Restav fall , trädgårdsavfall och

matavfall. En soptunna

kan enkelt bli två och snart tre, för
mycket som möjligt hemma. Men

den som vill sortera så

var ska tunnorna stå?

Under de kommande åren ska Mal
mös alla villahushåll
sor tera ut sitt matavfall. Den som
vill kan abonnera på
ett särskilt kärl för trädgårdsavfa
ll. Många villaägare
vill gärna sor tera mera men tycker
att platsbrist sät ter
stopp för fler tunnor, och därmed
för en miljövänligare
vardag. Men visst finns det lösninga
r!
FEM SKISSER MED INSPIRATION

Vi har tagit fram fem skisser som
visar hur du kan
skapa rum för fler avfallstunnor
på tomten. Material
och stil varierar, några är snabby
ggda och billiga, andra
gedignare och kostsammare. Alla
byg ger de på idéer
av trädgårdsdesigner Niclas Ten
gwall, som har många
års erfarenhet av att förändra träd
gårdar och tomter
till bät tre form och funktion. Vi hop
pas att du får idéer
som passar både din tomt, ditt hus
och din plånbok .

Underhållsfri mur
En solid och prydlig lösning som du kanske inte bygger på
egen hand. Men när den väl är på plats klarar den sig utan
underhåll.

En mur är lätt att harmoniera med en murad eller putsad
fasad, särskilt om den får samma färg som fasaden. Tegel eller putsade lecablock är det vanligaste materialet.
En mur kommer bäst till sin rätt om muren runt tunnorna
blir en del av en fortsatt mur, kanske längs gatan,
Konstruktionen ger ett gediget och prydligt intryck och
en stor fördel är att den är så gott som underhållsfri när
den väl är på plats.
PLANERA FÖR NYA BEHOV

Eftersom en mur inte är särskilt flexibel bör man tänka
efter så att man får plats för utökade behov framöver.
Kanske väljer man att skapa rum för hushållets cyklar på
samma gång.
KOSTNAD

Materialet runt tunnorna kostar ungefär 5 000 kronor,
och behöver man ta hjälp tillkommer kostnader för själva
hantverket.

Grönskande spaljé av järn
Lättbyggd, billig och enkel att förändra om behovet ändras.
Spaljén av järn har många fördelar och passar de flesta
tomter och hus. Du bygger den själv på några timmar.

Låt gärna samma konstruktion återkomma på annan
plats i trädgården, som ett staket, en rumsavdelande
vägg eller kanske ett valv eller ett skuggande tak.
PLATS FÖR GRÖNSKA

Det här är en enkel och billig lösning som de flesta klarar
att göra på egen hand. Den byggs av armeringsmattor,
trästolpar av dimensionen 75 x 75 millimeter och
klängväxter och materialet hittar man på alla byggvaruhus. Trästolparna förankras i plintar som grävs ner för
att konstruktionen ska stå stabilt.

Armeringsmattan är optimal för klängväxter eftersom
de får mycket att slingra sig runt och får gott om ljus.
Murgrönska är ett bra val eftersom den är vintergrön.
Vill man få spaljén grön snabbt kan man komplettera
med ettåriga snabbväxare de första åren, som exempelvis indiankrasse eller luktärter.

FLEXIBEL LÖSNING

KOSTNAD

Den kan lätt byggas ut och förlängas efter hand och
stilmässigt fungerar den i de flesta trädgårdar. Järnet
rostar med tiden men det är som det ska vara och blir en
del av stilen.

Materialet till spaljén på bilden kostar omkring 1 500
kronor.

Träspaljé i modern stil
Den är enkel och rolig att bygga och lätt att utöka för växande behov. Spaljén är kanske den vanligaste lösningen vid
soptunnor idag, och passar framför allt hus i funkisstil.

Det här är en sober konstruktion och stil som känns
modern. Konstruktionen är enkel och många klarar att
bygga den själv – och roligt är det dessutom. Man kan
exempelvis välja tryckimpregnerade reglar av dimensionerna 45 x 45 millimeter samt stolpar 75 x 75 millimeter.
Det blir harmoniskt att låta luftspalten vara lika bred
som reglarna, eller något mindre om man vill ha mindre
genomsyn. Enklast är att låta spaljén förbli omålad, men
målar man den är det trevligt att ta upp en färg som
redan finns på fasaden, runt fönster eller på dörr. Bygg
först och måla sist.
SÅGA HÖJDEN SIST

För att få rätt höjd kan man köpa stolpar med gott mått,
bygga först och såga av stoplarna sist av allt, när man är
säker på hur hög spaljén ska vara. Två klassiska byggtips
är att snedsåga stolparna så att regnvatten rinner av
lätt och att behålla lite extra luft längst ner för att göra
det enkelt att hålla rent från ogräs och smuts.

Som alltid är det en god idé att låta materialet återkomma på andra håll i trädgården så att konstruktionen
inte står som en solitär. Låt gärna spaljén få sällskap av
en klängväxt, även om det kan vara trångt om plats för
växten slingra sig mellan ribborna.
Lösningen är flexibel och kan efter hand byggas ut för
fler tunnor eller kanske ett cykelställ.
KOSTNAD

Materialet som på bilden kostar omkring 1 500-2 000
kronor.

Formsatt staket
Att låta staketet löpa runt tunnorna är en riktigt smidig
lösning. Flytta några sektioner om virket är bra, eller bygg
nya. Oavsett hur du gör är det enkelt och billigt.

Det här förslaget passar givetvis bäst för den som redan
har ett lågt staket. Allra enklast är att helt sonika ta bort
en sektion av staketet och ställa tunnorna där, men man
kan också låta staketet löpa runt tunnorna. Är virket
bra kan en sektion av staketet flyttas till tunnornas
baksida och så kompletterar man med nya sektioner
längs tunnornas sidor. Tunnorna kan också omges av
nyplanterade häckväxter eller buskar.
PLACERA FÖR SKUGGA

Placera om möjligt tunnorna på en plats som får skugga
delar av dagen. Är det inte möjligt kan du kanske passa
på att plantera ett nytt träd eller en annan växt som kan
ge skugga, om än på sikt. Välj gärna söder- eller västerläge, så att skuggan gör så stor nytta som möjligt.

Här är det enkelt att välja olika placeringar och du bör
välja den som känns så naturlig som möjligt för dig;
bredvid brevlådan, nära carporten eller kanske vid ett
cykelställ.
KOSTNAD

Ingen om du bara tar bort en del av staketet. Upp emot
1 000 kronor om du sätter nya buskar eller bygger nya
sektioner med staket.

Lucka i en grön vägg
Flexibel i höjd och form och med en minimal insats för att
hålla den i skick. Häcken har sina fördelar, men tar å andra
sidan tid på sig för att växa upp. Här har tunnorna helt
enkelt flyttat in i en lucka i grönskan.

Den som redan har en häck runt tomten kan ta till den
allra enklaste lösningen: att ta bort ett antal meter av
häcken och ersätta med betongplattor, asfalt eller annan
hård yta. Men det kan också vara en idé på sikt för den
som vill plantera en ny häck. Den ger en mjuk och enkel
inramning av både tomt och tunnor och kan bestå av
exempelvis lövfällande avenbok eller vintergrön liguster. En ganska flexibel lösning så länge häcken inte är
helt fullvuxen och kan då förlängas om man vill abonnera
på en ny tunna.

MÖJLIG ATT FLYTTA

Den som vill kan låta häcken löpa bakom tunnorna, in
mot tomten. Att flytta relativt stora plantor är möjligt,
antingen själv eller med proffshjälp och maskiner om det
behövs. Att ersätta fullvuxna plantor med nya innebär
ny väntetid: för exempelvis en liguster tar det fyra år
att komma upp till 1,20 meter. Den som inte vill vänta så
länge tar en genväg och köper större eller till och med
färdigvuxna plantor.
En häck är relativt underhållsfri och behöver klippas en
eller två gånger per år.
KOSTNAD

Kostnad för småplantor är cirka 50 kronor per meter
medan större exemplar kan kosta 200 kronor styck.

VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och
har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor.
Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor
och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar
vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.
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