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En enkät om avloppssituationen  
i Listuddens koloniområde 
 
Den enkät du nu fått är en del av ett projekt som handlar om att följa upp 
avloppssituationen i Listuddens koloniområde och att föreslå bättre 
lösningar. Medlen för projektet kommer ur Stockholms Stads Miljömiljard, 
och ansvarig för projektet är Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning. 
 
Anledningen till att vi undersöker avloppen är att man vill minska mängden  
näringsämnen som kommer till sjön Flaten eftersom det leder till 
övergödning. Koloniområden ger utsläpp av fosfor och kväve, och detta 
kan minskas genom att göra något åt avloppssituationen 
 
Enkäten är enbart till för att vi skall veta hur situationen ser ut, och inte en 
del av miljöförvaltningens tillsynsarbete. Ju fler som svarar på enkäten, 
desto bättre vet vi hur situationen ser ut, och desto bättre kan vi 
tillsammans med er koloniförening föreslå lösningar som är anpassade till 
kolonisternas vardag. Enkäten kommer att följas av besök/intervjuer under 
försommaren 2006 
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Stadens utrednings- och statistikkontor (USK) har fått uppdraget att 
genomföra enkäten. Dina svar behandlas självfallet konfidentiellt. 
Resultaten kommer enbart att presenteras i form av tabeller och diagram 
där svaren inte kan knytas till någon enskild person. Siffran på blanketten 
är till för att USK ska veta vilka som har besvarat enkäten och slippa 
besvära dig med onödiga påminnelser 
 
Vi ber Dig besvara frågorna i formuläret och skicka in det så snart som 
möjligt i bifogade portofria svarskuvert. Gärna redan idag!  
 
Vill Du fråga om något är Du välkommen att ringa Cilla Fernum eller Tiina 
Wallgren på Utrednings- och statistikkontoret på telefon 08-508 350 83. 
 
 
Vi tackar på förhand för Din medverkan! 
 
 
Rose-Marie Lithén, Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning, tel nr 508 154 61,  
rose-marie.lithen@skarpnack.stockholm.se  
 
Anna Richert Stintzing, VERNA Ekologi AB , tel nr 641 75 00, anna@verna.se 
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