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VD HAR ORDET
till exempel överfört ca en tredjedel av 

Ronneby tätorts behov av vatten från 

Kallinge vattenverk i syfte att kunna låta de 

östra vattenmagasinen återhämta sig. Vi 

fortsätter att utreda och åtgärda ytterligare 

åtgärder.  

Miljöteknik har beviljats ca 11 mkr från 

Naturvårdsverket i syfte att installera en 

fullskalig läkemedelsreningsanläggning 

vid Bräkne-Hoby avloppsreningsverk 

och en ”pilotanläggning” vid Ronneby 

avloppsreningsverk. Läkemedel i kretsloppet 

är idag ett stor miljöproblem, i och med 

denna investering blir Ronneby en av de 

första kommunerna i landet att installera 

denna typ av rening.

Bolaget har även erhållit 500 000 kr 

från länsstyrelsen för att installera ett 

varningssystem i Ronnebyån, detta i syfte 

att få tidig varning om det har skett någon 

typ av utsläpp i ån varifrån vi tar vatten till 

Brantafors vattenverk.

Vi befi nner oss i en rättsprocess i syfte 

att hantera skadeståndsfrågan efter den 

PFAS-påverkade vattentäkten i Brantafors. 

Huvudförhandling vid Blekinge tingsrätt 

kommer hållas under 2020. Vi ser positivt på 

att processen fortskrider och att vi kommer 

till ett avgörande.

Med förhoppning om ett gott och trivsamt 

slut på 2019!

Peter Berglin
VD Ronneby Miljö och Teknik AB

Vi är nu på väg in i den kallare och mörkare 

årstiden och Miljötekniks leveranser är om 

än viktigare. 

Vi levererar dag som natt fjärrvärme, el, 

bredband, vatten och avlopp och vi hämtar 

det avfall som skapas i kommunen allt i 

syfte att skapa goda förutsättningar för dig 

att bo och verka i Ronneby. För att detta 

ska fungera krävs att vi har kompetenta 

medarbetare som arbetar med dessa 

leveranser. Vi upprätthåller beredskap 

dygnets alla timmar året runt.

Fiberutbyggnaden fortsätter med 

målsättningen att alla permanenthushåll 

och företag som önskar ska ha möjlighet 

till fi beranslutning innan 2020 års utgång. 

Detta är en stor utmaning då det återstår ca 

45 mil ledningsförläggning för att nå detta 

mål. 

Under senare år har vi haft perioder med 

vattenbrist för stora delar av kommunens 

invånare, för närvarande är situationen stabil 

och vi arbetar för att skapa en robustare 

vattenförsörjning. Under sommaren har  vi



LÄNSSTYRELSEN
BEVILJAT BIDRAG FRÅN

Ronneby Miljöteknik har ansökt och fått rätt till bidrag för ett tidigt varningssystem (EWS = Early 

Warning System) av Länsstyrelsen som skall varna för utsläpp av kemikalier i Ronnebyån som kan 

påverka råvattnet i Karlsnäs vattentäkt. 

Detta medför snabba insatser vid ett eventuellt utsläpp. Sensorer ska snabbt kunna slå larm om 

det läcker ut olja, diesel eller bensin uppströms i Ronnebyån inom vattenskyddsområdet.

De största riskerna är utsläpp från trafi kolyckor, eller ett haveri i kraftverken som fi nns i 

Ronnebyån.

Den nya tekniken ska också kunna upptäcka andra kemiska föroreningar som bryter mot den 

vanliga vattenkvalitén i Ronnebyån.

Bidraget uppgår till 525.000:- och avser bekosta 50% av investeringen som beräknas till 

1.050.000:- för utrustning och arbete. Installationen skall ske under 2020 och vara slutfört i 

september.

Länsstyrelsen betalar ut bidraget med stöd i förordningen om statligt stöd för bättre 

vattenhushållning. Projektet kommer bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god 

kvalitet”.

 



MEDBORGARFÖRSLAG 

Sedan hösten 2019 har Ronneby Miljöteknik 

uppdaterat och bland annat installerat ett fi lter 

i vår spolbil som möjliggjort att man kan gå 

ifrån användningen av dricksvatten och istället 

använda åvatten vid spolning av avloppen i 

kommunen. 

Idén kom från början genom ett 

medborgarförslag som handlade om att ta 

vattnet för spolning direkt från ån. När brunnar 

och vattenreservoarer sinade upplevdes det 

onödigt att använda dyrbart dricksvatten för att 

blåsa rent i kommunens avloppssystem. 

Efter grundlig efterforskning bestämde vi oss för 

att genomföra förslaget och bygga om spolbilen.

Nu använder vi istället oss av utgående renat 

avloppsvatten direkt från reningsverket i Rustorp. 

Det är i princip samma sak som åvatten, men vi 

tar det innan det går ut i ån.

Detta är en av fl era små förbättringar som 

tillsammans kan ge effekt.

GICK IGENOM

Vi svenskar använder
140 liter vatten 

om dagen

Stäng vattenkranen när 
du borstar tänderna. Varje 
minut rinner det ut cirka 

6 liter vatten

En dusch på 
10 min förbrukar 

ca 120 liter
varmvatten



-Faktura

KALLINGE

VATTENTORN
I år konstaterades det att en renovering av fasad 

och tak till Kallinge Vattentorn var nödvändig. 

Entreprenaden påbörjades i höst och beräknas 

vara klar under december månad för slutbesiktning.  

Renoveringen utförs av Helsingborgs Fasad & Kakel.

Investeringsbudgeten är satt till 2Mkr och 

entreprenören har lämnat ett anbud på ca 1,65Mkr. 

Inkluderat i denna renovering skall nytt tätskikt läggas 

på taket över reservoaren, betongen i pelare och 

stomme lagas och målas. Även tornhuset skall få ny 

plåt och invändig uppfräschning. 

Kallinge vattentorn byggdes i slutet av 1960-talet, 

rymmer 2100m3 dricksvatten och är ca 27,5m högt. 

Lag om krav på e-faktura 

from 2019-04-01 för våra 

leverantörer.

I juni 2018 beslutade Riksdagen 

att anta lagen om e-faktura till 

följd av offentlig upphandling 

(SFS 2018:1277).

Föra att uppfylla kommande 

lagkrav kommer vi succesivt att 

enbart ta emot e-faktura. 

Observera:

Detta gäller bara våra 

leverantörer och PDF är inte ett 

godkänt format 

Om ni redan idag skickar 

e-faktura till oss, kan ni bortse 

från denna informationen.



Efter upptäckten 2013 av PFAS i Brantafors  

påbörjade Ronneby Miljöteknik arbetet med att 

ersätta befi ntlig vattentäkt, vilket resulterade i 

vattentäkten i Karlsnäs , där 4 nya brunnar 

etablerades. 

Karlsnäsbrunnarna har borrats i en isälvsavla-

gring vid sjön Rötlången som är en del av 

Ronnebyån. Kontakten mellan Ronnebyån och 

brunnarna är mycket god genom isälvsavla-

gringen och ger oss en bra möjlighet att nyttja 

vattnet. 

Planering av en ny vattenledning mellan 

Karlsnäs och Brantafors påbörjades 2015.

Det har varit en mycket omfattande planering 

av arbetet då det berört fl era olika intressenter 

där ledningen skulle dras, såsom sällsynta arter, 

värdefulla träd, föroreningar och markägare.  

4 år senare har det grävts ner 23,4 km vatten-

ledning på en sträcka av 8km som äntligen är 

färdig.

Vi kan nu leverera 4 000 kubikmeter per dygn 

till Ronneby Kommuns vattennät.  Karlsnäs 

planeras utgöra reservvattentäkt för Ronnebys 

huvudvattentäkt Kärragården, då både vat-

tentäkt och ledning kan leverera upp till 10 000 

m3 per dygn.

Parallellt med  ledningsprojektet påbörjades ett 

arbete med att skydda vattentäkten för fram-

tiden genom inrättande av vattenskyddsområde 

kring Karlsnäs.  

KARLSNÄS
-

BRANTAFORS

EN NY VATTENTÄKT TILL

KALLINGE



10 000 KR OM ÅRET
Det är viktigt att åtgärda en läckande kran eller toalett som står och rinner.  Kostnaden för en 
enda läckande toalett kan bli så hög som 10 000 kr per år.
Sällan har väl begreppet ”många bäckar små…” stämt så väl in som när man tittar på 

vattenförbrukning. Har du en kran som står och droppar, eller en toalett som ständigt rinner?  

Det blir nämligen många liter som går till spillo på ett år. Något som varken du som fastighetsägare, 

hyresgäst eller miljön är betjänt av.

Upp till 400 000 liter på ett år
En jämförelse visar att även ett litet läckage i en kran gör att ca 19 liter slösas bort varje dygn. På ett 

år handlar det om 7 000 liter. En rinnande toalett kan göra av med 1000 liter per dygn eller 

400 000 liter på ett år. (Se tabell för fl er jämförelser.)

LÄCKANDE TOALETT KAN KOSTA

Kran    Liter/dygn  Liter/år  Kostnad/år
Litet läckage   19   7 000   175 kr 

Mellanstort läckage  96   35 000  875 kr 

Stort läckage   384   140 000  3 500 kr 

        

Toalett        

Litet läckage   274   100 000  2 500 kr 

Mellanstort läckage  548   200 000  5 000 kr 

Stort läckage   1096   400 000  10 000 kr 

Så mycket vatten slösas bort



TÄNK SMART, TÄNK

FJÄRRVÄRME

FJÄRRVÄRME 
REKOMMENDERAS

VARMT

I ett fjärrvärme- eller kraftvärmeverk hettas 

vatten upp för att sprida värme till de hus på 

orten som är uppkopplade till fjärrvärmenätet. 

Eftersom rören ligger nergrävda i marken är 

fjärrvärmen osynlig. Det enda som märks är 

värmen i elementen eller det varma vattnet i 

duschen.

Mer än hälften av alla bostäder och lokaler 

i Sverige värms med fjärrvärme. Bland 

fl erfamiljshus är andelen omkring 90 procent, 

medan den är något lägre för lokaler och lägst 

för småhus.

Bekvämt
En av fjärrvärmens stora fördelar för kunden är 

att det är tryggt och enkelt. Fjärrvärmen sköter 

sig själv. Via fjärrvärmenätet kommer det varma 

vattnet till huset som ska värmas. Där fi nns 

en fjärrvärmecentral med en värmeväxlare. 

Det är inga stora anläggningar. I en villa tar 

fjärrvärmecentralen inte mycket mer plats än ett 

badrumsskåp och fastighetsägaren behöver inte 

serva eller fylla på bränsle.

När det heta vattnet gjort jobbet i huset har det 

svalnat och leds då tillbaka till värmeverket. Men 

även på vägen tillbaka kan vattnet göra nytta, 

till exempel genom att värma trottoarer och 

fotbollsplaner så att de blir isfria. På värmeverket 

värms sedan vattnet upp på nytt och leds 

tillbaka ut i fjärrvärmenätet.

Resurseffektivt
Fjärrvärmen tar vara på resurser som annars 

skulle gå förlorade. Med det menas att 

bränslet består av olika former av rester: 

rester från skogsavverkning, träavfall från 

pappers- eller träindustrin, eller avfall, som kan 

komma från hushåll eller från verksamheter. 

Fjärrvärmenätet gör det också möjligt att ta 

vara på överskottsvärme från lokala industrier 

eller datahallar. På så sätt gör fjärrvärmen hela 

samhällen resurs- och energieffektiva. Extra 

resurseffektivt blir det i ett kraftvärmeverk som 

producerar el och fjärrvärme samtidigt.

Låter detta som ett bra alternativ  för dig och din 

fastighet så hör  av dig till oss på 

info@miljoteknik.ronneby.se

Fjärrvärme - rekommenderas varmt!



STRÖMAVBROTT
KYL OCH FRYS VID

Det är lätt att gripas av panik om strömmen går 

med tanke på all mat som vi har i våra kylar och 

frysar....men håll huvudet kalllt ;)

Första åtgärden vid strömavbrott:
1. Se till att dörr/lock sluter helt tätt, så att den 

kyla som fi nns i varorna inte sipprar ut.

2. Se efter om driftsstoppet beror på att stick-

kontakten har lossnat.

3. Kontrollera att reglagen är rätt inställda.

4. Kontrollera att säkringen till frysen är hel i el-

centralen.

5. Ta reda på om ett mer omfattande strömav-

brott har inträffat.

Värt att veta
Öppna aldrig en frysbox eller ett frysskåp som 

inte är i drift i onödan. I en välfylld frys som inte 

öppnas och inte heller läcker kyla kan mat ligga 

2-3 dygn utan att tina.

Tips
Tacka ja till erbjudande om frysförsäkring som 

följer med nya skåp och frysboxar. Den ger dig 

ersättning för förstörd mat vid strömavbrott och 

funktionsfel.

Observera dock att frysförsäkring kan ingå i din 

hemförsäkring. 

Det är en god vana att då och då kontrollera att 

tätningslisten i frysskåpsdörren eller boxlocket är 

hel.

Det går att frysa om
Om du inom rimlig tid upptäcker att din frys har 

gått sönder, behöver ingen större skada ske. Vid 

till exempel ett strömavbrott som inte varar mer 

än ca 12 timmar skadas i regel inte varorna under 

förutsättning att frysen är någorlunda välfylld 

och att du inte öppnar skåpet eller boxen.

Ett bra sätt att rädda innehållet är att tillreda de 

varor – om det är praktiskt möjligt – som tender-

ar att skadas och sedan frysa in dem igen.

Lägg in en termometer i frysen. När den visar 

+/- 0 grader är det hög tid att agera. Större 

köttstycken, som har tinat på ytan men i övrigt 

är fryshårda, kan i regel frysas på nytt utan risk.

Men eftersom sådana varor inte kan bevaras 

särskilt länge är det viktigt att du märker etiket-

terna med ”omfryst”. Slå in bär och frukt i 

tidningspapper och lägg dem tillsammans med 

till exempel större, frysta köttstycken, så tinar 

bären och frukten långsammare.

Värt att veta
De fl esta matvaror som endast har tinat på ytan 

kan nästan alltid frysas på nytt. Men räkna med 

att omfrusen mat alltid har sämre hållbarhet. 

Märk därför om etiketterna till sådana varor.

Varning
Fisk och korv som har börjat tina i en frys som 

inte fungerar bör alltid kasseras, alltså aldrig fry-

sas om. I dessa matvaror kan botulinusbakterier 

utvecklas och bilda det dödliga giftet botulinus-

toxin.

går 

och 

n 

k-

el-

av-

Ett bra sätt att rädda innehållet är att tillreda de 

varor – om det är praktiskt möjligt – som tender-

tt k d h d f i d i



ÄNNU BÄTTRE!
SVERIGE ÄR BRA MEN KAN BLI

Att vi slänger för mycket är de fl esta redan 
överens om. Avfallsstatistik för hela EU från 
2018 visar att vi är bland de bästa på att inte
deponera - men lite sämre än genomsnittet på 
biologisk behandling. 

Den genomsnittlige EU-medborgaren

genererade 487 kg avfall under 2017. Men

skillnaderna är stora mellan länderna. Sverige

placerar sig i den nedre halvan med 452 kg

per person. Vilket dock är en ökning med

9 kg från föregående år.

Våra nordiska grannar slänger mest enligt

statistiken: Norge (ej inom EU) 748 kg

och Danmark med 781 kg per invånare.

Minst avfall genererades i Rumänien med

272 kg. Hela 24 procent av hushållsavfallet

deponerades i EU i genomsnitt vilket kan

jämföras med Sveriges 0,5 procent.

– Avfallsmängderna beräknas ännu så olika

att statistiken inte är riktigt jämförbar. Än så

länge måste siffrorna tas med en nypa salt,

säger Avfall Sveriges rådgivare Jenny Westin.

De enklaste sätten att minska på

avfallsmängderna är att försöka laga och

återanvända i möjligaste mån. Men även att

planera sina inköp och äta upp all mat man

inhandlar. Så fort du lämnat något som avfall

är det upp till oss som ansvarar för att hämta

avfallet att se till att det tas om hand på bästa

och miljöriktigast sätt.

GENERERAT AVFALL PER PERSON PER ÅR HANTERING AV SVERIGES HUSHÅLLSAVFALL

*DEPONI är ett fi nare ord för soptipp, och deponera att 
lägga avfallet på en soptipp som sedan täcks över.



ENGÅNGSPARTIKLAR I PLAST ÄR SNART ETT

ETT MINNE BLOTT

Europaparlamentet har godkänt en ny lag som förbjuder plastprodukter för engångsbruk inom 
EU från och med 2021. Det handlar bland annat om tallrikar, bestick, bomullspinnar och snabb-
matsförpackningar. 

Enligt EU-kommissionen består mer än

80 procent av det marina skräpet plast.

De produkter som omfattas av den nya

lagstiftningen utgör omkring 70 procent av

allt marint avfall. Lagstiftning kommer att

minska kostnaderna för miljöförstöring med

230 miljarder svenska kronor enligt EUparla-

mentarikern Frédérique Ries.

Missledande namn
Oxo-plast, bionedbrytbar plast, förbjuds

även den. Oxo-plast förekommer oftast i

plastpåsar men är inte så vanlig här i Sverige.

Produkter i oxo-plast bryts visserligen

ner snabbt men efterlämnar kemikalier

och mikroplaster. Namnet och marknadsförin-

gen den “nedbrytbara plasten” kan ge

konsumenter intrycket att de är miljövänliga

alternativ, men så är alltså inte fallet.

Fimpar en stor bov
Cigarettfi mpar är den produkt som

orsakar näst mest nedskräpning och EUländer-

na ställer nu därför hårdare krav på

cigarettproducenterna att ta fram alternativa

cigarettfi lter.

De som fortsätter att tillverka cigaretter med

plast kommer bland annat att tvingas betala

för städning av fi mpar och kostnader för att

sätta upp lämpliga behållare där fi mparna

kan slängas.

Pantfl askor ska bli mer hållbara
Pet-fl askor ska från år 2025 vara tillverkade

av minst 25 procent återanvänd plast.

Plastprodukter som kommer att förbjudas 2021

- Engångsbestick
(gaffl ar, knivar, skedar och 
ätpinnar)

- Engångstallrikar

- Sugrör

- Bomullspinnar (tops) i plast

- Ballongpinnar i plast

- Snabbmatsförpackningar

- Oxo-bionedbrytbar plast

- Expanderad polystyren



ATT TÄNKA PÅ
KÄRLPLACERING

SÅ LÄNGE
STANNAR
SKRÄPET

100 år
tar det för naturen

att bryta ner 
en fi mp

500 år
tar det för naturen

att bryta ner 
en aluminiumburk

1 000 000 år
tar det för naturen

att bryta ner 
en glasfl aska

Hur kärlen är placerade är viktigt för hur vi kan komma 

fram och tömma. Det berör framkomlighet såväl som 

arbetsmiljö.

Kärlens placering ska vara på hårdgjort och jämnt 

underlag och de ska även kunna rullas ut från 

fastigheten på hårdgjort och jämnt underlag.

Draghandtaget ska stå vänt mot hämtarna. Kärl ska 
stå inom 5 meter från tomtgräns.

Klipp ner kvistar och grenar som sträcker sig utanför 

tomten mot körbar väg.

Beskär träd och buskar som begränsar höjden över 

körbanan. Minst 4,5 meter måste den fria höjden vara 

över körbanan.

Hämtningsvägen ska hållas hinderfri, skottad och isfri/

halkfri så att vi kan rulla ut och tömma sopkärl utan risk 

för skador i arbetet.

Ronneby Miljö & Teknik AB månar om arbetsmiljön för 
sin hämtningspersonal. Vi är tacksamma för det stöd ni 
kan ge oss genom att 
tänka igenom kärlens 
placering.



FARLIGT

1 - Märk gärna upp de kemikalier som inte är i sin original förpackning. Detta för att underlätta vår  

     sortering.

2 - Lämna inte in läckande förpackningar eller förpackningar som saknar lock.

3 - Blanda inte olika sorters kemikalier, bättre med fl er förpackningar med ”slattar” i, en än stor   

      häxbrygd.

4  - Penslar,  rollers,  trasor,  skyddspapper och tomma förpackningar skall slängas i brännbart, inte i        

       farligt avfall.

5  - Vattenbaserade produkter skall slängas i brännbart, tex tapetlim, väggfärg, bilvax och hudprodukter.

6 - Mat- och frityrolja lämnas tillsammans med övriga oljor i uppmärkta behållare.

7 - Kanyler skall lämnas på apoteket.

8 - Patroner, nödraketer, och liknande explosiva ämnen skall lämnas till  

      polisen.

9 - Tänk på att efter du har lämnat dina kemikalier så skall de hanteras  

        av personal i fl era led. Så rena, hela och tydligt uppmärkta förpackningar                                          

     underlättar vår hantering och minskar riskerna för personal och miljö.

AVFALL

r                                          

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland 

det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling.

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljö-

farligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis kemikalier, 

färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel.



SKOTTAR!
TACK FÖR ATT DU

Tänk på vår personals arbetsmiljö
Snö och frost kan innebära problem vid sop- 

och slamtömning. Därför behöver vi din hjälp! 

Tänk på att skotta och halkbekämpa vägen 

till kärlen eller slambrunnen. Även platsen där 

kärlet står ska vara skottad och sandad för att 

minimera halkrisken.

Vi ber dig även att ha överseende med 
att vintervädret kan orsaka förseningar av 
tömningar. Om så sker, låt ditt kärl stå kvar tills 
vi tömt det.

När det är kallt fi nns det risk för att matavfallet 

fryser fast i kärlet, vilket försvårar tömningen. Här 

är några tips på hur du kan förebygga fastfruset 

matavfall så att du får ditt kärl ordentligt tömt.

- Låt fuktigt matavfall rinna av ordentligt 

innan du lägger det i påsen (t.ex. kaffesump 

och potatisskal) och vid behov kan dubbla 

papperspåsar användas kring matavfallet innan 

det slängs.

- Lägg tidnings- eller hushållspapper i botten av 

påsen.

- När du slänger matavfallet låt påsen ligga ute i 

en hink, gärna med lock, för att frysa till en stund 

innan den läggs i kärlet.

- När du ställer ut kärlet för tömning, skaka på 

det ordentligt.

- Håll kärlet rent, då minskar risken för 

fastfrysning.

Om matavfallet redan frusit fast i kärlet kan du 

göra det möjligt för sophämtarna att tömma 

genom att:

- Försiktigt peta loss påsarna från kärlet med en 

sopborste, ett kvastskaft eller liknande.

- Ställa in tunnan i garaget (om du har tillgång till 

det) där innehållet får tina upp. Sätt ut det igen 

strax innan tömning.

Skotta och sanda vägen fram till kärlen, tack!



ÄNDRADE KÖRTURER FÖR

Inför jul och nyårshelgen ändras körturen för sophämtningen.

För dig som har sophämtning måndagen 23/12 så hämtar vi söndagen 22/12

För dig som har sophämtning tisdagen 24/12 så hämtar vi måndagen 23/12

För dig som har sophämtning onsdagen 25/12 så hämtar vi tisdagen 24/12

Torsdag och fredag är hämtningen oförändrad

För dig som har sophämtning måndagen 30/12 så hämtar vi söndagen 29/12

För dig som har sophämtning tisdagen 31/12 så hämtar vi måndagen 30/12

För dig som har sophämtning onsdagen 1/1 så hämtar vi tisdagen 31/12

Torsdag och fredag är hämtningen oförändrad

Så tänk på att ställa fram dina sopkärl en dag innan din ordinarie hämtningsdag och låta det stå 

framme tills det har blivit tömt.

SOPHÄMTNINGEN

ÖPPTETTIDER UNDER JUL & NYÅR
KUNDTJÄNST
Vi har stängt alla helgdagar under jul och nyår. I övrigt har vi öppet som vanligt förutom:
Måndag 23/12  STÄNGT
Fredag   27/12  08:00 - 15:00
Måndag  30/12    08:00 - 15:00
Torsdag  2/1   08:00 - 16:00
Fredag   3/1    08:00 - 15:00

ÅTERVINNINGSCENTRALERNA
Stängt alla helgdagar vid jul och nyår. Återvinningsstationerna i kommunen har öppet dygnet runt.

tom:



I DIN
VARDAG

DECEMBER 2019

Postadress:
Ronneby Miljö & Teknik AB
372 80 Ronneby

Besöksadress:
Fridhemsvägen 17, Hus 8
372 38 Ronneby

0457 - 61 89 00
info@miljoteknik.ronneby.se

www.ronneby.se/miljoteknik

GODJUL


