
1

Madaffald i etageboliger 2017-2018
Oversigt over kampagneelementer, budskaber og effekt

Kampagne Tidsplan 
2017-2018

Produkter Budskab Effekt

Før udrulning Uge 43 Brev til alle 
etageejendomme.

Madaffald er på 
vej til alle

Skabe tryghed om processen om, hvordan man kommer til at 
deltage i ordningen, hvad det kræver for at deltage i ordningen 
og hvordan man bliver kontaktet under udrulning af ordningen.

Før udrulning Uge 43 Magasin Genbrug - 
artikel

Madaffald er på 
vej til alle

Skabe tryghed om processen om, hvordan man kommer til at 
deltage i ordningen, og hvordan man bliver kontaktet.

Før udrulning Uge 44 Grønne Dage - 
infostand

Madaffald er på 
vej til alle

Skabe tryghed om ordningen ved at give mulighed for at se 
startpakken med kurv, madaffaldsposer og 
informationsmateriale. Opklare almindelige spørgsmål omkring, 
hvordan man får plads til sortering indenfor og udenfor.

Før udrulning November-
marts

Dialogarrangementer 
med Genbrugsguiderne

Madaffald er på 
vej til alle

Skabe tryghed om processen om, hvordan man kommer til at 
deltage i ordningen, og hvordan man bliver kontaktet.

Før udrulning November-
maj

Skraldebiler - 
infotæppe

Madaffald er på 
vej til alle

Forberede borgerne på, at de kan forvente at skulle sortere 
madaffald i 2018.

Før udrulning Januar-juni Bogmærke på 
bibliotekerne

Madaffald er på 
vej til alle

Forberede borgerne på, at de kan forvente at skulle sortere 
madaffald i 2018.

Før udrulning Februar-
april

Brev til alle borgere, 
som skal deltage

Madaffald er på 
vej til dig

Skabe tryghed om, hvordan og hvornår man skal i gang med 
madaffald.

Udrulning Marts-maj Kampagnepakke til 
boligforeningen: Skilte, 
plakater og 
vejledninger til 
affaldsansvarlige

Det er let at 
sortere 
madaffald

Skabe synlighed i boligforeningen om, at madaffald i gang.
Beboerne ved, hvordan de skal sortere madaffald, hvor de 
afleverer madaffaldsposer udenfor og hvordan de får nye 
madaffaldsposer. 
 

Udrulning Marts-maj Startpakke med kurv, Det er let at Beboerne ved, hvordan de skal sortere madaffald, hvor de 
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poser og information.
Affaldsbeholder 
udenfor.

sortere 
madaffald

afleverer madaffaldsposer udenfor og hvordan de får nye 
madaffaldsposer.

Udrulning Uge 10-11 Infostandere i 
kommunen

Det er let at 
sortere 
madaffald

Beboerne ved, hvordan de skal sortere madaffald

Udrulning Uge 12 Magasin genbrug - 
TEMA om madaffald

Det er let at 
sortere 
madaffald. 
9 ud af 10 
sorterer.

Skabe tryghed om, at madaffald nytter.
Beboerne ved, hvordan de skal sortere madaffald, hvor de 
afleverer madaffaldsposer udenfor og hvordan de får nye 
madaffaldsposer.
Inspirere til at gøre en ekstra indsats.

Udrulning Marts-juni Dialogarrangementer 
med Genbrugsguiderne

Det er let at 
sortere 
madaffald

Skabe tryghed om, at madaffald nytter.
Beboerne ved, hvordan de skal sortere madaffald, hvor de 
afleverer madaffaldsposer udenfor og hvordan de får nye 
madaffaldsposer.
Inspirere til at gøre en ekstra indsats.

Udrulning Marts-maj Digital dialog på 
hjemmeside, facebook 
med mere

Det er let at 
sortere 
madaffald

Beboerne ved, hvordan de skal sortere madaffald.

Løbende/efter Fra 
November

Effektmåling Opfølgning på 
budskaber

Måle effekten af ordningen og kampagneelementerne gennem 
interviews med beboere og affaldsansvarlige i boligforeninger.
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