
      Bilaga I 
 
Avfallshantering på HFABs ungdoms- och studentområden 
 
Område __________________   hus ______ 
 
man ___ kvinna ___  ålder _____ år 
 
studerar (program / kurs) __________________________________ 
 
antal tidigare egna boenden ___ st inflyttad  år ____ månad ____ 
 
Ringa in ditt/dina svar! 
 
1) Hur mycket känner du till om HFABs miljöarbete? 
 
Inte alls 1 2 3 4 Mycket väl 
 
2) Hur viktigt är miljöfrågor för dig? 
 
Oviktigt 1 2 3 4 Mycket viktigt 
 
3) Hur viktigt tycker du att källsortering är? 
 
Oviktigt 1 2 3 4 Mycket viktigt 
 
4) Hur mycket av ditt avfall källsorterar du? 
 
Inget 1 2 3 4 Allt 
 
5) Var källsorterar du? 
 
Källsorterar inte I hemmet I soprummet 
 
6) Vad tycker du om miljöstationen i ditt område avseende sopkärlens placering? 
 
Dålig 1 2 3 4 Mycket bra 
 
7) I hur hög grad tror du att du skulle använda en kompost för matavfall? 
(ej kv. Framtiden) 
 
Inte alls 1 2 3 4 I mycket hög utsträckning 
 
8) Vad tycker du om miljöstationen i ditt område avseende lukten? 
 
Dålig 1 2 3 4 Opåverkad av den 



 
 
9) Vad tycker du om miljöstationen i ditt område avseende städning (av utrymmet)? 
 
Dålig 1 2 3 4 Mycket bra 
 
10) Vad tycker du om miljöstationen i ditt område avseende uppmärkning av respektive sopkärl? 
 
Dålig 1 2 3 4 Mycket bra 
 
11) Vad är ditt helhetsintryck om miljöstationen i ditt område? 
 
Dålig 1 2 3 4 Mycket bra 
 
12) Känner du till HFABs miljövärdar? 
 
Nej Ja, men inte varit i kontakt med dom Ja, jag har varit i kontakt med dom 
 
13) Vilka material / grupper källsorterar du? 
 
färgat glas ofärgat glas papper/tidningar pappersförpackningar batteri,  
 
metallförpackningar hårdplast, hushållsavfall,  glödlampor/lysrör/lågenergilampor 
 
14) Utnyttjar du HFABs miljödagar? 
 
Nej Ja, någon enstaka gång Ja, ofta Känner inte ens till miljödagarna 
 
15) Vad tycker du om datumen för miljödagarna? 
 
Dålig Bra, men borde vara oftare Bra Känner inte ens till miljödagarna 
 
16) I hur hög grad använder du komposten? 
(Endast kv. Framtiden) 
 
Inte alls Sällan Ofta Alltid 
 
Är du intresserad av att delta i ett mindre försök och/eller en intervju? 
Om du blir utvald får du en biobiljett som tack för hjälpen! 
 
Namn: 
 
Telefon: 
 
Mail: 



      Bilaga II 

Hallandsposten 2008-02-26 

Dyrt boende för studenter 

Hur många studenter mår bra idag? Mycket 
visar på att det är fler och fler som mår allt 
sämre. Detta fenomen har troligtvis många 
olika anledningar, och jag vet definitivt en av 
dem. Jag bor i en av de studentlägenheter som 
Halmstads kommunala fastighetsbolag HFAB 
äger, och det sägs att just dessa lägenheter är 
bland de dyraste i Sverige. Sanningshalten i 
detta kan jag dock ej stå för. Det jag dock kan 
berätta är att min hyra är minst hälften av mitt 
studiestöd. Då har jag en av de allra minsta 
lägenheterna i huset. 
 
Om man då betalar ofantliga summor för en 
lägenhet så skall man väl i alla fall få en viss  

 
På väg hem till dyrt boende. 
Insändarskribenten, som är student, bor i 
en studentlägenhet ägd av HFAB. Hon 
framför kritik på flera punkter mot 
fastighetsbolaget, som i ett svar ger henne 
rätt på mycket och lovar att tillsammans 
med de boende ta tag i problematiken.  

kvalitet på sitt boende? Är detta något som HFAB tänkt på? Nej. För var man än ser i dessa 
hus och lägenheter så är allt ett enda stort fuskbygge där dörrkarmar lutar och lister står åt alla 
håll och mattor är skurna med alltför små marginaler. I hallarna har man placerat ut en 
pytteliten papperskorg där man skall lägga tidningar och reklam till återvinning. Denna 
papperskorg är så liten så minst två tredjedelar av allt inte får plats utan hamnar i stora högar 
nedanför. 
 
Om jag då skulle ställa mig i kö på vanliga lägenheter hos HFAB, då skulle jag och min 
pojkvän (som har en etta i samma hus) kunna ha minst en fyra, eller en väldigt stor trea, för 
samma pengar. Så då undrar jag, är HFABs studentlägenheter till för att de ska kunna få in 
pengar till sina andra fina projekt som exempelvis Nissastrand? Är vi bara ”cashcows” som de 
suger ut för att få ihop extra pengar. För inte är våra lägenheter på långa vägar värda det pris 
som vi får betala. 
 
Sedan att det också finns studenter som bara förstör i korridorer etc. det kan ju så klart inte 
HFAB göra något åt? Eller är det kanske så att detta rebelliska beteende från diverse okloka 
studenter beror på deras besvikelse över HFAB:s boenden? Jag tycker självklart att dessa 
studenter som gör detta är otroligt obetänksamma och att de inte borde få bo i dessa 
lägenheter. Men återigen, vad gör HFAB? Finns det några åtgärder förutom att stänga av 
hissen helt när vandaler förstört den? Nej, alla straffas för det som en person har gjort, istället 
för att HFAB ska ta tag ordentligt i problemet. Jag är besviken. Mycket. HFAB: Detta är 
pinsamt! 

JOSEFINE, 
21år, student i en av Sveriges dyraste studentstäder 
 
 



Svar: I din insändare tar du upp olika frågeställningar och en gemensam nämnare tycks tyvärr 
vara att HFAB är skyldig till allt ont! På den punkten kanske vi inte kan komma helt överens, 
men i övrigt är mycket av det du skriver sant. 
 
Hur dyrt är det då att bo i HFAB:s studentboende? 
I förhållande till vad genomsnittstudenten har att disponera, kan man säkert tycka att det är 
dyrt. Anledningen till detta är att studentboendet i Halmstad är relativt nytt och därmed har 
det varit dyrt att bygga. En annan faktor som fördyrar studentboende är att det bara består av 
smålägenheter. Detta gör att det finns exempelvis många fler badrum och kök än i andra 
fastigheter. 
 
Många smålägenheter drar också med sig fler lägenhetsdörrar och lås m m. Så låt oss 
konstatera att studentboende inte är någon kassako och att det definitivt inte subventionerar 
annat boende. 
 
Du nämner byggfusk i din insändare. Det är ett väl starkt ord, men man kan inte utesluta att 
kvalitetsbrister kan förekomma. Sprickor och skevheter kan uppstå av olika anledningar. Blir 
problemet för stort så tycker jag att du ska kontakta oss. Vi åtgärdar naturligtvis uppenbara 
felaktigheter. 
 
Mår studenterna dåligt? 
Tyvärr har du rätt på denna punkt. Att många studenter mår dåligt vet vi genom vårt 
samarbete med studenthälsan, studentkåren, kyrkan och genom egna undersökningar. Det 
bekymrar oss mycket. Ohälsan visar sig bl a genom skadegörelse och annat destruktivt 
beteende. För HFAB:s del innebär det att skadegörelsen i och kring boendet ökar kostnaderna 
i förvaltningen – kostnader som hyresgästerna får betala i slutändan. 
 
För dig som individ innebär det en direkt försämring av boendemiljön. 
 
Individens ansvar. 
Varje vuxen människa har ett ansvar för sitt eget beteende. Från vår sida har vi länge försökt 
få till stånd en dialog med studenterna som bor hos oss, bl a för att ta upp problemen med 
skadegörelse och t o m ren vandalism. Tyvärr har gensvaret varit svalt. Men eftersom vi är 
säkra på att vi tillsammans kan åstadkomma något positivt, ska vi göra förnyade 
ansträngningar att få igång en dialog – kanske med din hjälp? 

Ulf Hofstedt, 
marknadschef 



      Bilaga III 
 
 
 
 
Information angående kameraövervakning på miljöstationen 
 
Ordningen på miljöstationen har tidvis varit dålig. Sopor som slängs innanför dörren eller 
bredvid sopkärlen har förekommit ett flertal gånger under det senaste året. 
 
För att komma tillrätta med problemen genomför två studenter på Miljö- och 
hälsoskyddsprogrammet vid Högskolan i Halmstad ett examensarbete om avfallshanteringen 
på HFABs studentområden. Som en del i projektarbetet kommer miljöstationen att 
kameraövervakas på prov. 
 
Syftet med kameraövervakning är att förebygga nedskräpning och skadegörelse, inte att 
kontrollera källsortering.  
 
Kameraövervakningen sker med fast monterade kameror på miljöstationen som lagrar bilder 
på digital väg. Endast HFABs förvaltare och fastighetsskötare samt, under provperioden, 
studenterna som genomför examensarbetet kommer att ha tillgång till bildupptagningarna. 
 
 
Halmstads Fastighets AB 
 
 
Maria Axelsson 
Studentvärd 
Tel. 035 – 13 84 83 
 


