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Smått om Miljöteknik...

Ronneby kommun är i år igen 
ansluten till Håll Sverige 
Rents Skräpplockarda-
gar - en nationell kampanj 
mot nedskräpning och för en 
renare värld. Mer information 
på www.hsr.se

Barnkalaset 2014 äger 
rum lördag 23 augusti 
klockan 10.00-15.00 på 
torget i Ronneby. Miljötek-
nik anordnar evenemanget 
tillsammans med Ronnebyhus 
och kommunen. Det blir som 
vanligt fullt med aktiviteter, 
karuseller och uppträde. Allt 
är gratis för barnen.

Miljöteknik kommer finnas på 
plats på flygdagen söndag 1 
juni på F17.

Miljötekniks miljöskola 
går av stapeln i maj. Lärare 
i årskurs 3 och 4 kan boka en 
lektion i ”Bli en vattenvän” 
eller ”En välmående planet”. 
Mer information finns på 
www.ronneby.se/miljoteknik

 KLIPP UT OCH SPARA

SOMMARVATTNET 

ÖPPNAS TILL 

15 APRIL 

OM TEMPERATUREN 

TILLÅTER!

TÖMNING AV DINA 
SOPKÄRL

Under vår och sommar kör vi in 
långfredagen,1:a maj, 

Nationaldagen och Midsommarafton. 

Detta innebär att du som har tömning någon 
av dessa dagar ska ställa ut dina sopkärl 2 dagar 

innan ordinarie tömningsdag och låta dem 
stå tills de blivit tömda!
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DAGS ATT BESTÄLLA JORD!
Från och med 14 april kan du återigen beställa vår omtyckta jord som vi framställer 
av hushållskomposten. Jorden kan antingen köpas direkt från vår 
anläggning på Angelskog eller beställas för hemleverans.

Vi har följande jordprodukter:
• Planteringsjord
• Anläggningsjord
• Toppdress
Planteringsjord och toppdress säljs i lösvikt och storsäck. Anläggningsjord säljs endast 
i lösvikt.

JORD I LÖSVIKT

 Anläggningsjord  200 kr/ton
 Planteringsjord  225 kr/ton
 Toppdress  225 kr/ton

Utkörningsavgift 715 kr/timmen 
tillkommer.

PLANTERINGSJORD OCH TOPP-
DRESS I STORSÄCK

        1 säck     600 kr/st
        2:a + följande säckar 325 kr/st

En storsäck innehåller 
ca 900-1000 liter.

BESTÄLL DIN JORD ENKELT OCH 
BEKVÄMT VIA FORMULÄRET PÅ VÅR 

HEMSIDA 
WWW.RONNEBY.SE/MILJOTEKNIK 

ELLER RING 
KUNDTJÄNST 0457-61 78 56.
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ELRÄKNAREN
- en app som hjälper dig hålla koll på vad 

dina elprylar kostar

Svensk Energi lanserar nu Elräknaren, en mobilapp där användaren snabbt kan ta 
reda på hur mycket en apparat eller vitvara kommer att kosta i elanvändning; per dag, 
månad och år.
 
I butik är alla apparater märkta med hur många watt 
de drar. På vitvarornas energimärkning anges dess-
utom hur många kilowattimmar kylen eller frysen 
beräknas dra på ett år. Ofta finns dock ingen kostnad 
kopplad till uppgifterna. Med den nya appen kan du 
enkelt få en uppfattning om hela kostnaden.

Appen är gratis och finns nu att ladda ner för 
både Android och iPhone.

RONNEBYPORTEN
- snabbt, enkelt och säkert!

Vi är stolta över att få presentera vår nya 
bredbandssatsning Ronnebyporten som 
kommer att innebära en ökad service, 
bättre hantering på felanmälan och ett 
större utbud på tjänsteleverantörer. 
Ronnebyporten är ett samarbete med 
Karlshamns Energi och Affärsverken i 
Karlskrona. 

Ronnebyporten ersätter bredbandsvälja-
ren och fungerar som ett tjänsteleveran-
törsfönster. Ronnebyporten kommer att stå klar under april månad men redan nu 
kan du gå in på Karlshamnsporten för att se vilket utbud Ronnebyporten kommer 
att ha.

Håll utkik efter mer information och fina erbjudanden på vår hemsida.

PÅ GÅNG!



LYCKAD START PÅ 
GREEN CHARGE ROADSHOW

Det blev en lyckad start för Green Char-
ges elfordonsturné som gick av stapeln 
torsdag 6 mars. Intresset för elbilarna 
på torget var stort och många av bilarna 
provkördes. På plats fanns även elmope-
der och elcyklar.
 

Ett 40-tal personer kom även till Kultur-
centrum för att lyssna på informationen 
om elfordon och dess framtid. De kunde 
bland annat lyssna till Kenneth Michaels-
son, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Ronneby, som är en av initiativtagarna 
till Ronnebys medverkan i projektet GreenCharge. Han berättade om hur arbetet 
med elfordon ser ut i Ronneby och vilka mål vi arbetar med.
 

Övriga talare var Jens Hansen, Driftchef 
Miljöteknik. Jonas Lööf, projektledare 
för Green Charge, Henrik Ny, BTH och 
Stefan Nilsson, projektets journalist som 
ska köra 500 mil med turnébilen på 5 
veckor.
 

Roadshowen i Ronneby var ett samarbe-
te mellan Green Charge, Ronneby Miljö 
& Teknik och Ronneby kommun. Turnén 
fortsätter ytterligare ett antal veckor  
och avslutas i Älmhult 11 april.
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Miljötekniks elbil var på plats på torget

Teslan, en elbil i sportmodellKommunens elmoped

Kangoo ZE, Sveriges mest sålda elbil
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SKA DU TÖMMA GARAGET, RENSA I 
KÄLLAREN ELLER 

RÖJA I TRÄDGÅRDEN?

HYR EN CONTAINER AV OSS!
(gäller privatpersoner)

  Utkörning och hämtning  650 kr
  Hyra/dygn   30 kr
  Skifte av container (tömning) 300 kr
  Tippavgift/ton blandat avfall 875 kr

Priserna varierar beroende av vad du slänger i containern.
  

För beställning, mer prisuppgifter samt övrig information ber vi dig kontakta 
Renhållningens kundtjänst på telefon 0457- 61 78 56. 

Du kan även fylla i formuläret på vår hemsida, www.ronneby.se/miljoteknik 
så hör vi av oss och hjälper dig med att beställa den utrustning som 

passar bäst för ändamålet.

DAGS FÖR VÅRSTÄDNING?
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TÄND DÄR - 
SLÄCK HÄR

Lördagen den 29 mars klockan 20.30 var det dags 
för Earth Hour 2014. Uppmaningen från Världsna-
turfonden var att släcka ner världen för att visa sitt 
engagemang för klimatet. Vi på Miljöteknik släckte 
ner vattentornet och i samband med detta 
tände vi hos de som inte har elektricitet. 

Vi har skänkt solcellslampor för 10 000 kr till 
skolbarnen i Kenya!

1,5 miljarder människor på jorden har inte el. Genom organisationen Give Watts 
kan vi skänka solcellslampor till skolbarn i Kenya. Lamporna gör stor nytta i 
Kenya. Eleverna kan studera efter mörkrets inbrott. Det ger upp till 50 procent 
bättre betyg, samtidigt som miljön inomhus blir bättre då eldning av fotogen el-
ler trästickor och grenar ersätts. Familjernas ekonomi förbättras väsentligt och 
klimatet tjänar på lamporna.

Dessutom laddas lamporna i skolan vilket gör att deltagandet i skolan ökar avse-
värt.

Läs mer om projektet GiveWatts på www.givewatts.org/sv

Läs mer om Earth Hour på www.wwf.se

MER ÄN BARA ETT PAPPER
Från och med detta nummer av I din vardag kommer 
vi trycka tidningen på FSC-märkt papper.  FSC står för 
Forest Stewardship Council  och är en oberoende, 
internationell medlemsorganisation.

Produkter med FSC-märkning garanterar varor av trä 
som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill 
säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor, miljö 
och ekonomin.
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BARNKALASET
            2014

För sjätte året i rad anordnas Barnkalaset på torget i Ronneby. Barnkalaset är ett 
evenemang med aktiviteter som är helt gratis för barnen. Miljöteknik kommer liksom 
föregående år tillsammans med Ronnebyhus och Ronneby kommun att ordna arrang-
emanget. I år kommer barnkalaset att äga rum lördag 23 augusti kl.10-15.

Som vanligt kommer det att vara karuseller, ponnyridning och musik på torget. 
Miljöteknik kommer att delta med ett antal aktiviteter för barn som är kopplade till 
alla våra verksamheter.

PÅFYLLNING AV 
POOLER

Antalet swimmingpooler har ökat 
inom kommunen. Boende i Backaryd, 
Belganet, Hallabro, Eringsboda, Möljeryd 
och Bräkne-Hoby ska före påfyllning av 
pooler större än 3 m³ meddela detta 
till Miljöteknik. 

Ring Mattias Andersson 0457- 61 78 82 
på VA-verket eller kontakta Kundtjänst 
0457- 61 88 15.

VAD KOSTAR DET ATT FYLLA 
POOLEN?

Funderar du över hur mycket det egentligen kostar att fylla en pool med 
vatten på sommaren? 

En pool på 1000 liter vatten kostar cirka 26 kronor att fylla. 

Om du har fjärrvärme kan du fylla poolen med 20-gradigt varmvatten för 
ytterligare cirka 7 kr! Du får alltså pengar över även till glassen.

TACK FÖR DET FJÄRRVÄRMEN!

GRATIS FÖR 

BARNEN
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LOGGA IN PÅ MINA SIDOR 
- och få ännu bättre koll på din elanvändning

Genom att använda dig av Mina sidor kan du på ett enkelt sätt effektivisera dina 
ärenden. Här kan du bland annat se din elanvändning, göra flyttanmälan, lämna mätar-
ställning samt se dina fakturor.

Du loggar in genom att använda dig av ditt kundnummer och lösenord som du hittar 
på din faktura.
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VI BEHÖVER DIN HJÄLP!
Vår hämtningspersonal har ett tungt och fysiskt krävande arbete. Dåligt väder, tunga 
kärl, trånga gator, överfyllda, felvända och svåråtkomliga kärl hör till deras vardag. 

Vi arbetar ständigt med att förbättra deras arbetsmiljö men vi behöver din hjälp!

ATT TÄNKA PÅ VID SOPTÖMNING:

• Ställ fram kärlen vid tomtgräns på tömningsdagen
• Fyll inte kärlen mer än att locket går att stänga helt
• Vänd kärlen med handtaget utåt
• Placera kärlen utanför stängda grindar och höga kanter
• Se till att öppningen där kärlen står är tillräckligt bred så att båda 

kärlen lätt kan köras ut
• Lägg endast komposterbart avfall i det bruna kärlet samt använd de 

kompostpåsar som vi tillhandahåller (papperspåsarna)
• Aska och damm ska emballeras väl innan det läggs bland de bränn-

bara hushållssoporna

För att förbättra arbetsmiljön för vår hämtningspersonal och påminna 
dig om hur du kan hjälpa till kommer vi att lämna lappar till dig i sam-
band med tömning på de eventuella felaktigheter som vi upptäcker 
angående dina kärl.

Handtaget vänt utåt

Kärlen får inte fyllas 
mer än att locket ska 

gå att stängas helt

Inga höga kanter framför 
kärlet

Öppningen ska vara mot 
vägen och tillräckligt bred 

för att kärlen lätt ska 
kunna köras ut

HANDTAGET 
VÄNT UTÅT TACK!!

HANDTAGET 
VÄNT UTÅT 

TACK!!

HANDTAGET 
VÄNT UTÅT 

TACK!!
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MILJÖSKOLA
Under 2014 fortsätter vi med vår MILJÖSKOLA. En satsning som startade under 
2013 och var mycket uppskattad av elever och lärare. Miljöskolan vänder sig till 
elever i årskurs 3 och 4.

Bli en vattenvän - riktar sig till alla 3:e-klassare och handlar om hur viktigt vårt 
vatten är. Målet är att eleverna ska lära sig om vattnets kretslopp, från vattentäkt till 
kran och tillbaka. Vi vill att nästa generation bättre ska förstå sin egen påverkan på 
kretsloppet.

En välmående planet - riktar sig till alla 4:e-klassare och är en utbildning 
i hållbar utveckling. Vår planet mår inte bra och vi måste lära oss att hushålla med 
jordens resurser.

Information om detta har skickats ut till berörda lärare.  Lektionerna kan bokas 
redan nu hos Lisa Svanberg, Kommunikationsansvarig på Ronneby Miljö & Teknik och 
genomförs under maj månad. 

VAD SLÄNGER MAN I DEN 
BLÅA HINKEN?

Vi får många frågor om vad man egentligen ska slänga i den blåa hinken? Vår hämt-
ningspersonal ser att det läggs mycket saker där som egentligen ska sorteras i någon 
annan fraktion. I den blå hinken ska enbart sådant som inte går att sortera ut läggas. 

Saker som:
• Blomkrukor av lera eller porslin
• Dricksglas
• Porslintallrikar
• Stålull
• Keramik
• Säkringar, proppar

OBS! Inga metallburkar, glödlampor, 
batterier etc får lämnas i den blå hinken. 

Vi tar bara emot avfall som hör hemma 
i den blå hinken!

HANDTAGET 
VÄNT UTÅT TACK!!



EN LATTE PÅ STAN eller 
EL HELA DAGEN?

30 kronor! 
för det får du en latte på ett café på stan. 

Vad tror du att en villa betalar i genomsnitt för sin 
hushållsel per dag? Mer eller mindre än 30 kr?

Posta eller e-posta ditt svar senast 31 maj, 
du är då med och tävlar om dessa miljövänliga muggar 
från BIOBU som lämpar sig utmärkt för en hemmagjord latte.

Adress: Ronneby Miljö & Teknik AB, 372 80 Ronneby
E-post: info@miljoteknik.ronneby.se

Märk kuvertet/mailet”I din vardag - maj”

 TÄVLING  TÄVLING

Kundtjänst
Besök                mån-fre 10-16, lunchstängt 12-13
Telefon              0457-61 88 15
E-post:                info@miljoteknik.ronneby.se
Besöksadress     Fridhemsvägen 17, Soft Center, Hus 8
Postadress         Ronneby Miljö & Teknik AB, 372 80 Ronneby
Hemsida            www.ronneby.se/miljoteknik

GRATTIS TILL FREDAGSMYSET!
I förra numret kunde du vara med och tävla om ditt fredagsmys. Du 
kunde vinna en popcorn-maskin från OBH Nordica mot att du skrev 
in till oss för att berätta vilken din favorit-elpryl är och varför.

Vinnaren av popcornmaskinen blev Silke Peter som skickade in 
följande motivering:

”Min bästa elpryl är min thermomix - en allroundköksmaskin som jag 
använder minst en gång varje dag för att göra smoothies, sallad, knåda 
deg, mala spannmål, krossa kärnor, vispa grädde, ångkoka grönsaker eller fisk med mera. Den är en 
fantastiskt rolig kökshjälp, men en sak kan den inte göra - POPPA POCORN!”

GRATTIS TILL VINSTEN! 
POPCORNMASKINEN SKICKAS HEM TILL DIG MED POSTEN!

Miljö
Ronneby Miljö & Teknik 
AB är ett bolag som 
värnar om miljön. Vi är 
miljöcertifierade enligt 
ISO 14001:2004. ”I 
din vardag” är tryckt 
på Svanen- och FSC-
märkt papper.

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

 MILJÖVÄNLIGT


