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bränsle. Vi kommer också under nästa år 
förstärka elnätet till Gö- halvön. 

Miljöteknik kommer under 2014 att 
ta över bredbandsverksamheten vilket 
verkligen kommer att ge våra kunder ett 
bättre utbud och en säkrare anslutning. 
Vi kommer att återkomma med informa-
tion om detta i början på det nya året. 
Renhållningen undersöker möjligheten 
att ändra insamlingssystemet för sophan-
teringen. Detta var ett litet axplock av 
vad vi ska jobba med under 2014.

Till sist vill jag önska er alla en riktigt 
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Hans Nilsson, VD

Ännu ett framgångsrikt år för Miljöteknik 
är snart till ända. Vår nya kundtidning som 
du nu håller i din hand har blivit väl mot-
tagen av våra kunder. Dina synpunkter 
är viktiga för oss så kontakta oss gärna 
via mail eller vår kundtjänst och lämna 
din åsikt. Vi kommer nu under december 
att utföra en kundundersökning där du 
har ytterligare ett tillfälle att lämna dina 
synpunkter och hjälpa oss i vår strävan 
att bli ännu bättre. 

Under 2013 var vår riktigt stora satsning 
att anordna en Energi och Miljömässa 
som gick av stapeln 19 oktober. Mäss-
san blev en jättesuccé. Vårt mål var 500 
besökare men drygt 700 personer kom. 
Vi är såklart otroligt nöjda. 

Blickar jag framåt har vi på Miljöteknik 
många intressanta projekt framför oss. 
Nästa år kommer stora projekt inom VA-
området att påbörjas. Inom fjärrvärmen 
kommer vi att konvertera en oljepanna 
till pulverpanna, detta medför att vi kom-
mer att minska vårt beroende av fossilt 

DAGS ATT SUMMERA ÅRET

VI VILL VETA VAD DU TYCKER
Just nu genomför vi en kundundersökning för att få reda på vad ni kunder tycker om 
oss och våra tjänster, och hur vi ska kunna förbättra oss. Kundundersökningen ligger 
ute på vår hemsida, www.ronneby.se/miljoteknik.

 Alla som svarar på undersökningen får en tianlott som tack. 

Vi uppskattar om du tar dig tid till att svara på frågorna, det tar 
inte mer än några minuter. 

TILL OCH MED 31 DECEMBER LIGGER 
UNDERSÖKNINGEN UTE!

QR-KODEN TAR DIG DIREKT TILL UNDERSÖKNINGEN
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FELANMÄLAN
  08.00-12.00 och 13.00-16.00 0457-61 89 00
  ÖVRIG TID   0470-467 05

HIT RINGER DU OM DU FÅR PROBLEM MED VÅRA TJÄNSTER 
VATTEN, AVLOPP, FJÄRRVÄRME OCH ELNÄT. 

TAXOR 2014

Taxorna för Elnät förblir oförändrade, likaså taxorna 
för kompost och brännbara hushållssopor.

FÖRÄNDRINGAR AV TAXOR INFÖR 2014

VA höjer den fasta avgiften med 6 % och den rörliga avgiften med 2 %. 
Renhållningen höjer taxorna på osorterat och latrintömning. med 20 %
Fjärrvärmen höjer den fasta avgiften med 8 % och den rörliga avgiften med 1,1 %. 

Mer information om våra taxor hittar du på vår hemsida www.ronneby.se/miljoteknik 
under fliken Kundtjänst. Du kan även ringa kundtjänst på 0457-61 88 15.

TÖMNING AV SOPKÄRL UNDER JUL 
OCH NYÅR

Du som har tömning 23 och 24 december samt 1:a januari ska 
ställa ut dina sopkärl 2 dagar innan ordinarie tömninsdag och låta dem 

stå tills de blivit tömda!

Du som har tömning 25, 26 och 27 december ställer ut dina kärl på 
hämtningsdagen och låter dem stå tills de blivit tömda!

  KLIPP UT   KLIPP UT
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VI LYSER UPP I MÖRKRET
Varje år lagom till advent sätter vi på Miljöteknik upp kommunens julbelysningen över 
gatorna i Ronneby centrum. Ett uppskattat inslag i den mörka decembernatten. 
Lamporna i belysningen är till största delen LED -lampor och byts ut efterhand som de 
går sönder. Energiförbrukningen för julbelysningen minskar till 6 % med LED-lampor.

ISTÄLLET FÖR EN LUSSEKATT!
Vanligtvis kostar en lussekatt en tia jämnt att köpa. De är nästan lika viktiga som 
julbelysningen tycker vissa. Vad kan du göra för julmyset om du lägger samma pengar 
på el?

Om du istället för en lussekatt lägger dina 10 kronor på el, 
vad kan du göra då?

• Ha fem adventsljusstakar (med LED-lampor) igång dygnet runt. I ett 
helt år faktiskt.

• Om du bakar dina egna lussekatter och har en varmluftsugn kan du 
göra en omgång i veckan under hela december.

• Värma några muggar glögg varje dag under 
december.

• Kolla på surfplattan en halvtimme om dagen 
under december.

Genomsnittskostnaden på 1,50 kr per kilowatt timme baseras på 
SCB:s uppgifter och omfattar nätavgift för en villa samt ett 

ettårigt elavtal inkl skatt, certifikat och moms.
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ENERGI OCH MILJÖMÄSSAN - 
ETT LYCKAT SAMARBETE

Ett stort tack till alla som lördagen den 19 oktober medverkade på Energi och Miljö-
mässan 2013 på Knut Hahn och gjorde att mässan blev en sån succé. Över 700 perso-
ner kom för att ta del av föreläsningar, utställare, tävlingar och aktiviteter. Samarbetet 
med eleverna på Knut Hahn gjorde vår första Energi och Miljömässa till en otroligt 
lyckad tillställning.

 



SERVICEAVTAL FJÄRRVÄRME

Ett serviceavtal ger dig som villaägare en utökad trygghet. 

Ett serviceavtal innebär att du får en årlig besiktning och 
funktionskontroll av din fjärrvärmeanläggning.

Vi upprättar även ett protokoll vid besöket som ger upplys-
ning om fjärrvärmecentralens funktion. Dessutom ger vi 
förslag på eventuella åtgärder som ej ingår i detta service-
avtal, men som efter kundens godkännande kan utföras till 
överenskommet pris.

Det lönar sig att teckna serviceavtal! En anläggning som inte är i bästa trim 
kan ge upphov till lägre komfort och i förlängningen sämre ekonomi.

Kontakta Fjärrvärmeavdelningen, 0457-61 78 75,  
så hjälper vi dig att teckna ett serviceavtal. 

Du kan även fylla i intresseformuläret på vår hemsida under 
fliken Fjärrvärme så kontaktar vi dig.

www.ronneby.se/miljoteknik

6
www.ronneby.se/miljoteknik

VI MÅSTE MINSKA AVFALLET
Jordens resurser är begränsade och fortsätter vi att använda dem som idag behövs 
tre jordklot. Hela världen står inför den stora utmaningen att 
hantera de ständigt ökade avfallsmängderna.  Varje år slängs 
ungefär 500 kg avfall per person. För ca 100 år sedan var 
den siffran 25-30 kg avfall per person och år.  

Nu måste vi bli bättre på att minska avfallet. 
 

Några tips på vad du kan göra är: 
• Köp saker med bra kvalitet och som även är lätta att laga 

om de går sönder.
• Ta ingen påse till frukten eller grönsakerna om du bara köper en eller två.
• Ge bort eller sälj saker du inte behöver.
• Drick kranvatten istället för vatten på flaska eller burk.
• Sätt upp en nej-tack-reklam-skylt på brevlådan.
• Ge bort upplevelsepresenter istället för saker.
• Börjar bananerna bli prickiga? Skiva dem och frys in. Passar perfekt i smoothies!
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TACK FÖR ATT DU 
SKOTTAR

Snöfall ställer ofta till det, både för privat-
personer och företag. Men om vi jobbar 

tillsammans kan vi underlätta för varandra.

Vi ber dig som kund att efter snöfall skotta 
och sanda vägen mellan kärlens uppställ-

ningsplats och hämtningplatsen. Även 
platsen där kärlet står ska vara skottad och 

sandad för att minimera halkrisken.

Vi ber er även att ha överseende med att 
vintervädret kan orsaka förseningar av 

tömningar. Om så sker, låt era kärl stå kvar 
tills vi tömt dem.

BANTA SOPPÅSEN I JUL
Under jul och nyår slängs det mer än 
vanligt. Det är bland annat present-
papper, wellpapp, julkort och sillbur-
kar. Därför är det viktigt att även 
källsortera julen.

HELA LISTAN HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA UNDER 
FLIKEN RENHÅLLNING

JULSORTERING

Adventsljusstake Elartiklar
Fyrverkeripjäs, avfyrad Brännbart
Fyrverkeripjäs, ej avfyrad Polisen
Glitter   Brännbart
Glögg, flaska  Glasförpackning
Julgran, plast  Brännbart
Julgranskulor, plast Brännbart
Julkort   Pappersförpackningar
Julkort med batterier Elartiklar
Omslagspapper  Papperförpackning
Snöre   Brännbart



TIPS PÅ MINSKAT AVFALL
På sidan 6 kan du läsa om att vi måste minska avfallet för att inte köra slut på jordens resur-
ser och vårt jordklot. Jordens resurser är begränsade och fortsätter vi att använda dem som 
idag behövs tre jordklot. 

Det finns saker du som privatperson kan göra.  Vi ger dig några tips, på sidan 6, på hur du kan 
göra för att minska avfallet.  Men vi vill även ha din hjälp. 

TIPSA OSS OM VAD DU GÖR FÖR ATT MINSKA MÄNGDEN AVFALL

Skicka in dina bästa tips till oss så är du med i 
utlottningen av dessa 
verklighetstrogna blockljus av plast.

Ljusen kan du njuta av under dygnets alla mörka timmar utan risk 
för brand och eldsvåda. Ljusen har inbyggd en timer som gör så att 
du slipper tänka på av- och påknappar.

Posta eller e-posta ditt svar senast 31 januari.
Adress: Ronneby Miljö & Teknik AB, 372 80 Ronneby
E-post: info@miljoteknik.ronneby.se

Märk kuvertet/mailet
”I din vardag - december”

VÄLKOMMEN TILL KUNDTJÄNST!

Vi finns tillgängliga på telefon 0457-61 88 15 .
Via mail nås vi på info@miljoteknik.ronneby.se och 

självklart går det även bra att besöka oss. 
Vi sitter på Soft Center, Fridhemsvägen 17.

Besökstider 10.00-12.00 13.00-16.00
                                   www.ronneby.se/miljoteknik  

Redaktör: Lisa Svanberg 0457-61 82 45, Ansvarig utgivare: Hans Nilsson 0457-61 81 67

 TÄVLING  TÄVLING

GOD JUL 
ÖNSKAR VI PÅ MILJÖTEKNIK VÅRA KUNDER!


