UPPDRAG
ENKELT SYSTEM FÖR KARTONGÅTERVINNING
VERKSAMHET
I 120 år har Ystad Saltsjöbad varit en plats för rekreation och fritid. Idag är Ystad Saltsjöbad en
modern konferens- och spaanläggning men atmosfären för fortfarande tankarna till det gamla
badhotellet som byggdes vid förra seklets början.
Ystad Saltsjöbad driver, utöver en spa- och konferensanläggningen, framförallt en hotell- och
restaurangverksamhet. Verksamheten drivs av den nationella hotellkoncernen ESS som fokuserar på
att varje hotell ska vara fristående och ha sin egen unika prägel. Ystad Saltsjöbad är Svanen-certifierad
och restaurangen är även certifierad enligt KRAV nivå 1, vilket innebär att de har minst 25 % KRAVgodkända produkter vid måltiderna.
Varken KRAV eller Svanen-märkningen är däremot någonting som Ystad Saltsjöbad skryter om, då
hotellet vill ge sina gäster en genuin, personlig känsla när de kommer dit snarare än att skylta med
varumärken och certifikat. På Ystad Saltsjöbad vill de att gästen ska känna att en kommer hem.
UPPGIFT
Ystad Saltsjöbad upplever att de har ett bra arbete med hantering av avfall överlag. I restaurangen
sorterar de ut matavfall och de har även börjat använda en ny typ av sopsäck som minskar
materialåtgången genom att man anpassar storleken på sopsäcken utifrån mängden avfall som slängs.
Detta införde de eftersom de har sätt att en stor andel av deras avfall är avfallspåsarna själva, snarare
än innehållet.
Ett annat avfall där de ser en förbättringspotential i återvinningen är kartongförpackningar från
frukostbuffé och restaurangverksamheten i stort. På Ystad Saltsjöbad slängs ca 100 förpackningar om
dagen i form av juice-, mjölk-, yoghurtförpackningar osv. Förpackningarna sorteras i dagsläget inte ut
utan slängs tillsammans med övrigt brännbart avfall, då det kräver betydliga extrainsatser för att
sortera dem separat. Om dessa förpackningar ska hanteras separat som kartong så måste de sköljas
för att undvika lukt, kladd, ohyra och andra olägenheter för både personal och gäster, vilket kräver
merjobb för personalen och mer utrymme i diskrummet.
Ystad Saltsjöbad vill få hjälp med att utreda hur de kan hantera alla dessa kartongförpackningar.
Projektet syftar till att hitta lösningar för hur verksamheten kan sortera sina pappersförpackningar på
ett miljöbra och hygieniskt sätt som samtidigt inte orsakar särskilt mycket extra arbete för
personalen. Finns det några tekniska lösningar som skulle vara lämpliga för Ystad Saltsjöbad att införa?
Vilka kvantiteter är de anpassade för? Uppfyller de Ystad Saltsjöbads önskemål om hygien och
arbetsinsatser?

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

Förkunskaper
Vi söker dig som läser på universitet/högskola och är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor.
Omfattning
Uppdraget är utformat för 2 studenter och omfattar 10-20 timmar som fördelas fritt under en månad
från det att uppdraget påbörjas.
Ort
Ystad
Reseersättning, kollektivtrafik inom Skåne
Ja
Kontaktperson Miljöbron Skåne
Helena Ensegård, tel. 0706 – 35 39 25, helena.e@miljobron.se
Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida, ring eller maila Miljöbrons kontaktperson.
Uppdraget är utformat för två studenter, sök gärna tillsammans med en kompis. Ange i anmälan vem
du söker tillsammans med. Om du anmäler dig ensam kommer Miljöbron att försöka para ihop dig
med en annan sökande.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

