
Exempeltext nyhetsartikel 
Texten här nedanför är exempel på hur en nyhetsartikel kan se ut. Det finns även en 

beskrivning av nyhetsartiklar med en genomgång av de typiska dragen för genren.  

Dyrt att strunta i sopsortering 
20 sep 2014  

Jönköpingsborna måste rycka upp sig när det gäller att sopsortera. Därför 
införs just nu nya sopkärl där man källsorterar direkt på tomten och alla 
hushåll i kommunen erbjuds de nya kärlen. 

För fyra år sedan föddes idén hos Jönköpings kommunpolitiker att invånarna ska 
sortera sina sopor på sin tomt med egna sopkärl. Då skulle man slippa att åka iväg 
med det till en återvinningsstation, eller i värsta fall slänga allt i samma påse. 1000 
personer i Huskvarna fick testa systemet och alla gav tummen upp, enligt 
projektledaren Torsten Spets. Nu har politikerna klubbat igenom att alla i kommunen 
ska erbjudas det här nya systemet. 

- Det är väldigt viktigt för miljön. Våra plockanalyser visar att de som inte använder 
tunnorna med egen sortering kastar 40 procent fel i soporna, medan de som använder 
det nya systemet gör i stort sett 100 procent rätt. Det går nästan inte att göra fel med 
egen sortering eftersom man har en låda för varje material, säger Torsten Spets. 

Höjd kostnad för gamla kärl 
För att så många hushåll som möjligt ska börja använda det nya systemet har man 
höjt kostnaden för det vanliga sopkärlet så att det är nästan dubbelt så dyrt som de 
nya. Medan de nya kostar runt 2200 kronor om året, så höjs de gamla till runt 4000 
kronor. Och det här har fått boende att reagera, en kvinna som Jönköpings-Posten 
pratat med är starkt kritisk till det nya systemet, som hon känner sig intvingad i. 

- Jag bor i närheten av en sortergård och har ett bra system för att sortera mina sopor. 
Jag blir jätteirriterad över att kommunen tvingar in människor i det nya systemet med 
straffavgifter. Jag kommer att börja använda de nya av ekonomiska skäl, men 
reagerar för att jag tycker att valfriheten är viktig, säger kvinnan som vill vara 
anonym. 

Men den kritiken håller inte Torsten Spets med om. Han menar att det finns ännu ett alternativ för de som inte 
vill ha de nya kärlen, som tar dubbelt så stor plats som de gamla. 

"Kostar att strunta i miljön" 
- Då kan man välja att bara ha restavfall och kompostering, det kostar 50 kronor mer än sorteringskärlen. Men 
struntar man helt i miljön ska det kosta en straffavgift, säger han. 

Det är åtta fack i kärlet som ska fyllas. Plåt, plast, ofärgat och färgat glas, wellpapp, tidningar, batterier, 
ljuskällor, kompost och restavfall. 

Fakta: Då 
kommer 
kärlen till dig 

6200 hushåll i Södra 
Huskvarna, Lekeryd, 
Tenhult, Öggestorp, 
Norrahammar, 
Taberg och Månsarp 
har erbjudits. Runt 
4600 använder det. 

Om två veckor ska 
7000 hushåll i 
Bottnaryd, 
Ljungarum, Ekhagen, 
Rosenlund, 
Vättersnäs, 
Öxnehaga, centrala 
och norra Huskvarna 
och Gränna ha 
bestämt sig. 

Senast våren 2015 
ska hushållen i 
Bankeryd, 
Kaxholmen och på 
landsbygden erbjudas 
systemet. 



- Nu slipper man åka iväg till en återvinningsstation, utan kan göra det på plats hemma istället. Vi har nästan 
bara fått positiva reaktioner från de som testat och runt 70-80 procent av alla hushåll i områdena som erbjudits 
kärlen har valt att använda dem. Det är bara sex procent som har valt att fortsätta att använda det gamla systemet 
och de blir allt färre. 

Emma Johansson 

http://www.jonkopingsposten.se/artikel/31564/tv-dyrt-att-strunta-i-sopsortering 
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