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Smått om Miljöteknik...
Skräpplockardagar
Varje vår deltar Ronneby kommun i Håll 
Sverige Rents aktion mot nedskräpning. 
Runt om i landet plockar förskolor, skolor, 
föreningar, företag och privatpersoner 
skräp - både för att göra sin närmiljö lite 
finare och för att visa att nedskräpning inte 
är okej. Hjälp till att plocka skräp, tillsam-
mans gör vi nytta! 
För mer infor-
mation gå in på 
www.hsr.se

Småskalig 
kraftvärme
EU-projektet 
”småskalig kraft-
värme” innebär 
att Miljöteknik 
kommer kunna framställa vår egen miljö-
vänliga el. Läs mer längre fram i broschyren. 

Fjärrvärmeledning till F17
Fjärrvärmeledning till fortifikationsverket 
(F17) är i full gång och beräknas vara klar 
sommaren 2015.

TÖMNING AV 
SOPKÄRL UNDER 

VÅR OCH SOMMAR

Under vår och sommar kör vi in 
1:a maj och Midsommarafton.

Det innebär att du som har tömning 
denna dag, ska ställa ut dina sopkärl 
2 dagar innan ordinarie tömningsdag 
och låta dem stå tills de blir tömda.

 KLIPP UT OCH SPARA

SOMMARVATTNET 

ÖPPNAS TILL 

15 APRIL 

OM TEMPERATUREN 

TILLÅTER!

HANDTAGET 

VÄNT UTÅT 

TACK!

RONNEBYPORTEN

GRATTIS SLÄTTANÄS 
NU FÅR NI 

FIBER I ERT OMRÅDE!
 

BREDBANDNU.SE
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DAGS ATT BESTÄLLA JORD!
Från och med 13 april kan du återigen köpa eller beställa vår omtyckta jord som vi 

framställer av hushållskomposten. Jorden kan antingen köpas direkt från vår anläggning 
på Angelskog eller beställas för hemleverans.

Planteringsjord och toppdress säljs i lösvikt och storsäck. 
Anläggningsjord säljs endast i lösvikt.

JORD I LÖSVIKT

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

Vid utkörning tillkommer en avgift 
på 715 kr/timmen.

PLANTERINGSJORD OCH 
TOPPDRESS I STORSÄCK

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

En storsäck innehåller 
ca 900-1000 liter.
Utkörning ingår.

Beställ din jord enkelt och bekvämt via formuläret på vår hemsida   
www.ronneby.se/miljoteknik eller ring kundtjänst 0457-61 78 56

Storsäck

Lösvikt
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DAGS FÖR VÅRSTÄDNING?
Hyr en container av oss!

(Gäller privatpersoner)

Vi har även containrar till byggnadsavfall, såsom tegel, sten, lera och annat tyngre 
material.

Observera att du aldrig får slänga elektronik eller 
farligt avfall i containern!

Du kan ringa kundtjänst 0457-61 78 56 för beställning och rådgivning eller så fyller 
du 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 ditt ändamål.

               PRISER  
Utkörning och hämtning   650 kr
Hyra/dygn     30 kr
Skifte av container (tömning)  300 kr
Tippavgift/ton blandat avfall   906 kr
Priserna varierar beroende av vad du slänger i containern. 
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TÄND DÄR - 
SLÄCK HÄR

Lördagen den 28 mars klockan 20.30-21.30 var det dags för 
Earth Hour 2015. Uppmaningen från Världsnaturfonden var 
att släcka ner världen för att visa sitt engagemang för klima-
tet. 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 GiveWatts 
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 be-
tyg, samtidigt som miljön inomhus blir bättre då eldning av fotogen eller trästickor 
och grenar ersätts. 

Familjernas ekonomi förbättras väsentligt och klimatet tjänar på lamporna. Dess-
utom laddas lamporna i skolan vilket gör att deltagandet i skolan ökar avsevärt.

Läs mer om projektet GiveWatts på www.givewatts.org

Läs mer om Earth Hour på www.wwf.se

BARNKALASET
        

Lördagen den 30 maj kl.10-15 anordnas Barnkalaset på torget i Ronneby. Barnkala-
set är ett evenemang med aktiviteter som är helt gratis för barn.  

Miljöteknik kommer delta med ett antal aktiviteter för barn som är kopplade till alla 
våra verksamheter.  

VI SES DEN 30 MAJ!

GRATIS FÖR 

BARNEN
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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.

BILTVÄTTARHELG 
25-26 APRIL

Totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger per år. 20 miljoner av dessa 
tvättar sker på gatan. Detta innebär att betydande mängder svårnedbrytbara ämnen 
når våra sjöar och vattendrag. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på 
enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö. Biltvättsanläggningar ska ha oljeavskiljare 
eller reningsverk för att rena det förorenade vattnet från tvätten.
För mer tips och information läs på www.svensktvatten.se

160 LITER VATTEN PER DYGN
Varje dygn använder varje person i genomsnitt cirka 160 liter vatten, 

fördelat på följande sätt:

 * 10 liter för dryck och mat
 * 30 liter för toalettspolning
 * 30 liter för disk
 * 20 liter för tvätt
 * 60 liter för personlig hygien
 * 10 liter för övrig användning

För mer information läs på www.svensktvatten.se
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TIPS FÖR RENT VATTEN
Din insats gör skillnad, med enkla handlingar i vardagen hjälper 

du till att bidra till friskt vatten, rena hav och sjöar.

Att tänka på vid städning
* Inte använda onödigt starka rengöringsmedel.
* Mycket går att få rent med såpa, diskmedel och miljömärkta rengöringsmedel.

Att tänka på i tvättstugan
* Anpassa mängden tvättmedel efter vattnets hårdhet och hur smutsig tvätten är.
* Använd miljömärkta produkter.
* Använd inte tvättmaskin med antibakteriella ämnen, såsom silver.

Att tänka på i köket
* Använd inte bakteriedödande produkter.
* Torka bort fett och släng i brännbart. Spola inte ner fett i avloppet.

Att tänka på i badrummet
* Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper (inte hår).
* Ha gärna en avfallshink i närheten så att det blir enkelt att      
   slänga tops, bindor, plåster, snus etc.
* Mediciner lämnas till apoteket.

Att tänka på i garaget
* Lämna oljor och kemikalier på en miljöstation.
* Tvätta bilen på en miljöanpassad biltvätt som kan ta hand om det smutsiga vattnet.
* Använd miljömärkta produkter.
* Rester av målarfärg, lösningsmedel, oljor etc lämnas på återvinningscentralen.

Använd miljömärkta produkter, det är bättre för alla levande organismer och vår hälsa.  
Miljömärkta produkter bryts lättare ner vid rening av avloppsvatten.

Vill du veta mer om vatten, 

gå in på www.svensktvatten.se
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MILJÖVÄNLIG VÄRMEKÄLLA
Fjärrvärme luktar inte, låter inte och behöver i stort sett ingen tillsyn. 
Det är bekymmersfritt och tryggt att vara fjärrvärmekund, tekniken är 
enkel och driftsäkerheten mycket hög. Fjärrvärmecentralen kan ersätta 
pannan, bränsletank och vattenberedare, vilket sparar utrymme som kan 
innebära ett extra rum i fastigheten.

Många småhus har idag direktverkande elvärme. Även dessa har, efter att ha instal-
lerat ett vattenburet värmesystem, möjlighet att byta till fjärrvärme och därmed få 
ett jämnt och behagligt inomhusklimat och god ekonomi.

Är du intresserad av fjärrvärme, då kan du 
fylla i intresseformuläret som finns på vår 

hemsida eller kontakta 
kundtjänst på nr 0457-61 88 15.

SNART KAN MILJÖTEKNIK
 TILLVERKA VÅR EGEN EL

Genom att delta i EU-projektet ” Småskalig kraftvärme” kommer Miljöteknik att 
framställa vår egen el. Projektet innebär att vi skall tillverka el i en ångturbin som 
kopplas till vår befintliga biopanna i Sörby. 
Anläggningen ingår i ett projekt som leds av Energikontor sydost och är ett LIFE+ 
projekt.  Anläggningen skall vara en demonstrationsanläggning för hela Sverige och 
EU. Detta kommer att innebära studiebesök från hela Europa. EU-projektet kom-
mer att pågå fram till och med 2018.

Syftet med projektet är att få fram hållbara, robusta system och bidra posi-
tivt till näringslivsutvecklingen i regionen.
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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.



RONNEBYS BREDBANDSNÄT
ÖPPET - SNABBT - FRAMTIDSSÄKERT 

 
Ronnebyporten.se är den nya samlingsplatsen för digitala nytta- och nöjestjäns-

ter i Ronnebys bredbandsnät. Här kan du jämföra och se priser för alla tjänster de olika 
tjänsteleverantörerna erbjuder för TV, Internet och telefoni.

VI BYGGER UT DÄR INTRESSET ÄR STÖRST!
VAR MED OCH PÅVERKA - ANMÄL DITT INTRESSE IDAG  

Anmäl ditt intresse till bredbandsnätet på bredbandnu.se

UNDER 2015 KOMMER SLÄTTANÄS FÅ BREDBAND!
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5000 kr
+ Månadsavgift på 150 kr

GRATTIS!
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I FOKUS: HALLABRO VATTENVERK
Hallabro vattenverk levererar 50m³ dricksvatten per dygn till invånarna i Hallabro. 
126 fastigheter är tillkopplade på det 4,5 km långa ledningsnätet.

Råvatten tas ur bergborrade brunnar på ca 70 
meters djup. Radon i vattnet luftas bort och 
järn/mangan filtreras i sandfilter. Som säkerhet 
mot bakterier pumpas vattnet genom en UV-
barriär innan det distribueras till konsumen-
terna. Varvtalsstyrda pumpar ser till att hålla 
ett jämnt tryck i ledningsnätet.

NYA GRUNDVATTENBRUNNAR 
TILL BRANTAFORS

Ett stort arbete med att hitta nya råvattenbrunnar till Brantafors vattenverk har 
pågått en längre tid.  Fyra stycken råvattenbrunnar kommer att uppföras i Karlsnäs-
området under april och djupet på brunnarna kommer vara ca 20 m. 
Under några månader kommer brunnarna att provpumpas och vattenprover att tas 
för att säkerställa kvalitén och bedöma vattentillgången. Projektet med råvattenled-
ningen kommer därefter att påbörjas under maj månad. 

Ledningssträckan är ca 7 km och det finns många berörda parter som måste tas 
hänsyn till i projekteringen. Det är bl.a. markägare och naturens växtlighet som 
Miljöteknik måste ta hänsyn till. Råvattenledningen planeras vara klar sommaren 
2016.



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

VÅRT ELNÄT ÄR 89 MIL LÅNGT
I förra numret ville vi veta hur långt Miljötekniks elnät är, både lågspänning- 
och högspänningskabel, luftledning och nedgrävd kabel.
Rätt svar är: 89 mil långt

Många hade listat ut rätt svar, efter lottning fick följande personer ta del av vinsten.
Grattis till:  Isak Rosenquist Kuusela, Ronneby och Harry Björk, Johannishus. 

HUR MÅNGA PROCENT AV ALLT VATTEN 
PÅ JORDEN ÄR SALTVATTEN?

Vatten är ett av de viktigaste ämnena på jorden. I allt levande finns det vatten och ca 70 % av 
jorden är täckt av hav, både sötvatten och saltvatten.

Hur många procent av allt vatten på jorden är saltvatten?

1.  ca 45 %
X. ca 64 %
2.  ca 97 %

Posta eller e-posta ditt svar och din adress senast den 1:a maj 
och var med och tävla om en fin vattenkaraff.

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

Märk kuvertet/mailet”I din vardag - april”

 TÄVLING  TÄVLING

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: Linda Karlsson 0457-61 78 84.  Ansvarig utgivare: Hans Nilsson 0457-61 81 67.


