Bilaga 1 Förslag till frågor till Malmöpanelen hösten 2019
1. Hur skulle du beskriva Malmö stad arbete för att förbättra miljön?
Mycket bra
Ganska bra
Varken bra eller dåligt
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Vet ej
2. Finns det något/några områden där Malmö stad kan förbättra sitt miljöarbete?
Luft
Tillgång till förnybar energi
Tillsynsarbete för livsmedel
Havsmiljö
Annat
Vet ej/ingen åsikt

3. Vad av följande, om något, i dina vanor har du ändrat för miljöns skull under det senaste
året?
Jag försöker aktivt minska matsvinnet i mitt hushåll, till exempel genom att planera
matinköpen bättre
Jag handlar mer ekologiskt
Jag försöker att använda miljömärkta produkter med färre kemikalier, till exempel
rengöringsmedel
Jag kör bil mindre ofta
Jag tar tåg hellre än flyg om det är möjligt
Jag kontrollerar vilka kemikalier varor innehåller
Jag väljer miljömärkt el
Annat
Jag har inte ändrat på någonting för miljöns skull
Vet ej
4. Är Malmö en Fairtrade City?
Ja
Nej
Vet ej
5. Väljer du själv rättvist producerade/Fairtrademärka produkter när du handlar?
Aldrig
Sällan
Ibland
Ofta

Alltid när det är möjligt
6. Hur upplever du luftkvaliteten i Malmö?
Mycket bra
Ganska bra
Varken bra eller dålig
Ganska dålig
Mycket dålig
Vet ej
7. På vilket sätt tror du att Malmös luft påverkar dig?
Positivt
Negativt
Tror inte luften påverkar mig
Vet ej
8. Vad tror du påverkar luftkvaliteten i Malmö mest negativt?
Trafik (avgaser)
Industri
Partiklar från bildäck från trafiken
Byggnation
Vedeldning
Sjöfarten
Annat
Vet ej
9. Var upplever du att luftkvaliteten i din egen vardag är som sämst?
Inne i Malmö city
Utanför min bostad
Vid min arbets-/studieplats
Inne i min bostad
Annat
Jag upplever inte luftkvaliteten som dålig
Vet ej

10. Miljöförvaltningen utför uppsökande tillsyn inom projektet Tryggare Malmö. Ett av syftena
är att bekämpa den svarta ekonomin i Malmö tillsammans med andra myndighetsorgan
som till exempel skatteverket och stadsbyggnadskontoret.
Har du hört talas om Tryggare Malmö?
Ja
Nej
Vet inte
11. Tycker du att det är viktigt att miljöförvaltningen utför uppsökande tillsyn för att komma
åt den svarta ekonomin i Malmö?
Ja
Nej
Jag har ingen åsikt om uppsökande tillsyn
Vet ej

