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SOMMARVATTNET 

STÄNGS  FRÅN OCH 

MED 19 OKTOBER

VATTENTORNET 
LYSER ROSA 
   I OKTOBER

Under oktober 
månad belyser 
Miljöteknik 
vattentornet i 
rosa (lila) för att 
visa vårt engage-
mang i kampen 
mot bröstcancer.

KUNDTJÄNST BYTER SYSTEM
- Hur påverkar det mig som kund?

Kundtjänst byter affärssystem, en omfattande process som startade i december 2014 
och beräknas vara helt klart december 2015.  Vi har nu kommit så långt i processen att 
vi och även ni, kunder, kommer se resultat av bytet. Detta bland annat genom er faktura 
som levereras tillsammans med vår kundtidning.

Förändringar för dig som kund:
• Fakturan får ett annat typsnitt
• Ny layout och nytt inloggningsförfarande på Mina Sidor
• Samtliga kunder kommer se ett nytt begrepp på fakturan som heter Avtal. Detta är 

till för att ytterligare säkerställa att rätt kund är på rätt plats i systemet.
• Du som elkund får elberedskapsavgiften inbakad i den fasta avgiften, tidigare har 

den fakturerats en gång om året.
• Du som kund på Renhållning kommer att kunna se grundavgiften och hämtningsav-

giften specificerad på fakturan. Dessa har tidigare varit inbakade i den fasta avgiften.

I övrigt kommer allt att fungera som tidigare, dvs; vi levererar de tjänster som ni 
beställer eller gör förändringar på el, vatten/avlopp, fjärrvärme, fiberanslutningar, avfall 
och återvinning i alla dess former. Vi svarar på frågor, tar emot beställningar och ger 
information.

Vi vill med detta passa på att be om ursäkt om väntetiden är/har 
varit längre än vanligt vid er kontakt med kundtjänst. 

Vi hoppas att ni har överseende med detta. 

Angela 
Kristiansson

Jaana 
Linder

Lisa 
Johansson

Sam 
Ivarsson

Maria 
Olofsson

Miljötekniks kundtjänst

ÄNDRING PÅ 
FJÄRRVÄRMEFAKTURAN

Du som Fjärrvärmekund har 
tidigare betalat den fasta avgiften i 
efterskott varje månad. 

Från och med septemberfakturan 
kommer den avgiften att faktu-
reras ut för fakturans inne-
varande månad. Detta gör att 
septemberfakturan innehåller två 
fasta avgifter, dels den du betalar i 
efterskott för augusti månad men 
även den du betalar för innevaran-
de månad gällande september. 

Från och med oktoberfaktu-
ran kommer du bara 
faktureras EN fast avgift som 
du betalar för innevarande 
månad.

NYA FAKTUROR FÖR 
MILJÖTEKNIKS KUNDER

Som du kan läsa mer om på sidan 3 håller Kundtjänst på att byta affärssystem och 
med det även ett nytt faktureringssystem. Detta gör att fakturorna fortsättningsvis 
kommer att se lite annorlunda ut. 
Nedan kommer en förklarande text vad gäller: 

Renhållningstaxan
Taxan för hushållsavfall är uppdelad i en fast (grundavgift) och en rörlig del.  
Rörlig avgift -  är baserad på tömningsintervall, kärlstorlek, behandlingsavgifter 
och omkostnader.
Grundavgift - täcker fasta kostnader för administration, återvinningscentraler, 
insamling och behandling av kylmöbler, småbatterier, mottagning av elektriskt och 
elektroniskt avfall, farligt avfall, framtagning av information, utvecklingskostnader 
osv. 

Grundavgift utgår för samtliga fastigheter i Ronneby Kommun.



ÖPPETTIDER ÅTERVINNINGSCENTRALER

ANGELSKOG OCH KALLINGE ÅTERVINNINGSCENTRAL
 Mån, ons, tors 08.30-19.00  Lunchstängt: 
 Tis, fre  08.30-17.00  12.00-12.30 (Angelskog) 
 Lör  09.00-13.00  12.00-13.00 (Kallinge)

BRÄKNE-HOBY, BACKARYD, JOHANNISHUS, 
HALLABRO OCH ERINGSBODA

 Mån, ons  17.00-19.00  
 Lör  09.00-13.00

I höst/vinter har våra återvinningscentraler stängt följande dagar:
Alla helgons dag, Julafton, Juldagen, Annandag Jul, Nyårsafton, Nyårsdagen och Tret-
tondagen.

I höst/vinter stänger vi återvinningscentralerna kl.17.00 följande dagar:
Trettondagsafton

 KLIPP UT OCH 

SPARA
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INFO TILL DIG SOM LÄMNAR AVFALL 
PÅ ÅVC

Om du källsorterar ditt hushållsavfall så kan vi ta hand om det på ett mer miljöriktigt 
sätt. Då bidrar du till en bättre miljö. Nedan kommer information om sådant vi märkt 
är lite klurigt för dig som slänger ditt avfall på våra Återvinningscentraler.

BRÄNNBART AVFALL - Här slänger du det som ej går att sortera/återvinna. 
Avfallet i den brännbara fraktionen går till energiförbränning. Därför är det extra 
viktigt att inte slänga något här som skulle kunna återvinnas istället. Ofta hittar perso-
nalen på Återvinningscentralerna wellpapp i den brännbara fraktionen, Wellpapp ska 
läggas i containern för Wellpapp så att det kan återvinnas och bli nytt wellpapp.

EJ SORTERBART - Här slänger du avfall som kräver efterbehandling. Till ex-
empel måste vi separera en resårmadrass så att metallfjädrarna kan återvinnas som 
metallskrot medans resten av madrassen får gå till förbränning. 

Vanliga fel som personalen på ÅVC:erna hittar är att metallföremål 
(såsom sulky, cyklar, parasoller, solstolar, golvmoppar med mera) 
hamnar i fraktionen för Ej Sorterbart när det ska återvinnas som metallskrot.

TIPS: FÖREMÅL SOM MESTADELS BESTÅR AV 
METALL SKA ÅTERVINNAS SOM METALLSKROT!

BRÄNNBART      
(avfall som ej går att återvinna går till 

förbränning)

EJ SORTERBART     
(avfall som kräver 
efterbehandling)

HANTERING AV FARLIGT AVFALL

FARLIGT AVFALL SKA ALLTID LÄMNAS PÅ 
VÅRA ÅTERVINNINGSCENTRALER!

Farligt avfall är skadligt för naturen och för människors och djurs hälsa om det hanteras 
fel. Därför är det viktigt att du sorterar det för sig så att det kommer till rätt sorts 
behandling. 

TÄNK PÅ: 

• Om burken inte har någon etikett men du vet vad den innehåller, skriv 
detta på burken. Detta underlättar för personalen vilket leder till bättre 
säkerhet och bättre miljö.

• Behållare som du lämnar ska ha ett tättslutande lock.
• Vattenbaserad färg ska läggas i brännbart.
• Tomma färgburkar ska läggas i plast eller metallförpackningar och inte 

bland farligt avfall.



LADDA DIN ELBIL 
- SNABBT OCH GRATIS

Du vet väl om att du kan ladda din elbil 
gratis på laddstationen vid Stadshuset/
Maxi? 

Laddaren är en snabbladdare och det 
tar cirka 20-30 minuter att ladda sin 
bil här. Enkla Elbolaget förser laddaren 
med gratis el fram till årsskiftet. 

Ronneby kommun har 9 laddstationer 
uppsatta. 1 snabbladdare (Maxi) och 8 
semiladdare som laddar din bil på 6-8 
timmar.

LADDSTATIONER FINNS PÅ  FÖLJANDE STÄLLEN I KOMMUNEN:
(Observera att alla laddstationer inte syns på kartan)

Enkla Elbolaget bjuder på 
el på följande ställen:
* Ronneby Stadshus/Maxi
* Parkeringen Kv. David
* Parkeringen vid Söderbro
* Blasius Königsgatan
* Ronneby Resecentrum
* Ronneby Airport
* Soft Center

Som gäst hos Ronneby 
Brunn och ABRI laddar du 
din bil gratis:
* Ronneby Brunn
* ABRI kontor

Kommunens mål att ha 10 publika laddstolpar uppsatta senast 2015 kommer uppnås 
när den sista laddstationen sätts upp i samband med att Soft Center Arena invigs.

Alla laddstolpar och deras exakta position hittar du på www.uppladdning.nu
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HÖSTMYS

Höstmörker och lite ruggigt ute, men 
samtidigt kanske årets bästa tid för att 
mysa. 

En majoritet av befolkningen, 
53 procent, tycker att levande ljus är 
det mysigaste med hösten. Men de unga 
föredrar skärmens sken framför ljusens. 
Vad föredrar du?

Här är några exempel på vad höstmyset kan kosta? 
För gammal som ung!

DAGS FÖR HÖSTSTÄDNING?
Hyr en container av oss! (Gäller privatpersoner)

Kontakta 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. 

Fylla ett badkar (150 liter, värmt från 8-38 grader C) 7,90 kr
Långkok (300 Watt, 8 timmar) 3,60 kr
Ett värmeljus 69 öre
Se en film (42 tum LED-TV, 2,5 timmar)
Via:
• Apple TV
• DVD-spelare
• Digitalbox

32 öre

0,75 öre
2,25 öre
11 öre

En lampa tänd (40 Watt, 2,5 timmar) 11 öre
Höstmys (totalkostnad) 14,87 kr 

(med film via DVD)
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VATTEN FRÅN KARLSNÄS TILL 
KALLINGEBORNA

I våras anlade Miljöteknik fyra råvattenbrunnar i Karlsnäsområdet och arbetet 
med att anlägga de provisoriska ledning-
arna mellan Karlsnäs och Brantafors, en 
sträcka på ca 7 km, har pågått sedan dess.  

I augusti blev arbetet klart och vatten-
verket kunde börja leverera ut vat-
ten till boende i Kallinge med omnejd. 
Provpumpning och provtagning har skett 
kontinuerligt under arbetets gång och 
vattenkvalitén är mycket god. Prover har 
även tagits på ledningsnätet och det finns 
inga rester av PFAS kvar i nätet.

Den provisoriska lösningen gjorde att 
Miljöteknik kunde häva det bevattnings-
förbud som infördes 1 maj i år. Bak-
grunden till bevattningsförbudet och de 
provisoriska ledningarna var att Kärragår-
dens vattenverk en längre tid försörjt 22 
000 kunder med vatten, drygt 5000 mer 
än vanligt och Miljöteknik bedömde vat-
tenförsörjningen för dessa 22 000 kunder 
som problematisk.

Alkalinitet
[mg HCO3/l]

Fluorid
[mg/l]

Färg
[mg Pt/l]

Hårdhet
[°dH]

Järn
[mg/l]

Kalcium
[mg/l]

Klorid
[mg/l]

Konduktivitet
[mS/m]

Mangan
[mg/l]

Nitrat
[mg/l]

pH Radon
[Bq/l]

Tempera-
tur
[°C]

Turbiditet
[FNU]

E.coli
[st/100 ml]

Kärragården 
(Ronneby)

62,5 0,19 5 2,3 0,03 11,2 22,6 17,2 0,01 5,7 7,8 10,9 9,6 0,28 0

Brantafors
(Karlsnäs)

63,2 0,17 5 1,4 0,03 5,8 13,4 12,7 <0,005 0,50 7,96 13 12,9 0,11 0

Dricksvattenanalys  2015

De provisoriska ledningarna ska lösa situationen fram till dess att de permanenta 
ledningarna ligger på plats. 

Arbetet med att anlägga dessa kommer starta upp under hösten och Miljötekniks 
förhoppning är att det kommer att stå klart under 2016.

 

De provisoriska ledningarna ovan mark Conny Miketinac, VA-chef, och Kent Broström, 
projektledare, dricker det nya vattnet från 

Karlsnäs

När de permanenta 
ledningarna ligger på plats 
kommer vattentäkten i 
Karlsnäs fungera som reserv 
åt Kärragårdens 
vattenverk och vice versa.

Nedan ser du en 
dricksvattenanalys från de 
båda verken.



 
VI BYGGER UT DÄR INTRESSET ÄR STÖRST!

VAR MED OCH PÅVERKA - 
ANMÄL DITT INTRESSE IDAG  

Anmäl ditt intresse till bredbandsnätet på bredbandnu.se
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BREDBAND TILL VILLOR
Utbyggnaden av bredband till villor pågår i allt snabbare takt, under hösten har vi arbe-
tat med att bygga ut fibernätet i Listerby. Här har närmare 200 villor tecknat avtal och 
innan årsskiftet kommer alla fastigheter i området att vara uppkopplade mot ett snabbt, 
öppet och framtidssäkert bredbandsnät.

Parallellt med utbyggnaden har planering för utbyggnad i Norra Hulta och nya området 
i Ekenäs pågått. Här kommer vi inom kort att göra en riktad kommunikationsinsats. 
Arbetet med att dra fram fiber till fastigheterna kommer att pågå under slutet 2015, 
början 2016.

Du som bor i något av dessa områden kan alltså gå in på bredbandnu.se och skicka in 
din intresseanmälan så får du ett avtal skickat till dig. Vi återkommer sedan till dig med 
mer information om utbyggnaden.

I detta rör blåser vår 
entreprenör in fibern, 

hela vägen från gatan in 
till huset.

PLASTBANTA I HEMMET
Varje dag utsätts du, jag och alla andra för en stor mängd skadliga kemikalier 
genom helt vanliga konsumentprodukter. Det är ftalater eller bisfenoler 
i plaster, det är bromerade flamskyddsmedel i stoppade möbler och 
elektronik, fluorkarboner i stek- och kokkärl med non-stickbeläggningar och 
bekämpningsmedel i maten. Och mycket mycket mer. Ensamma anses dessa 
kemikalier inte vara särskilt giftiga. Tillsammans kan de emellertid ha skadliga 
effekter.

För att minska sitt intag av olika kemikalier finns det en rad saker man kan 
göra. Det kan verka kostsamt att byta ut hela sitt bohag mot ekologiska 
alternativ,  men att göra lite är bättre än att göra ingenting. 

Några tips på hur man kan göra för att minska kemikalierna i hemmet:

• Ta bort plast som kommer i kontakt med varm mat, till exempel matlådor 
av plast. Köp istället matlådor i rostfritt stål. 

• Ta bort plasten i skafferiet och i kylskåpet. Plastburkar, gamla glasslådor 
och plastpåsar kan bytas ut mot alternativ av plåt, rostfritt stål, glas, och 
keramik.

• Undvik plastleksaker av mjuk karaktär. Undvik speciellt mjuka plastleksaker 
som kan släppa ifrån sig olika sorters ftalater som är hormonstörande. 
Ersätt med leksaker i trä eller naturgummi.

• Städa och tvätta med miljömärkta medel.
• Använd tygkassor när du går och handlar, även till frukt och grönsaker.

Om du deltar i tävlingen på sista sidan kan du vinna smarta påsar som du kan 
använda när du handlar frukt och grönt. 

Påsarna ett hållbart alternativ till engångspåsar i mataffären. De är tillverkade 
av hampa och återvunna PETflaskor och är tillverkade av 100% återvunnet 
material.

I FOKUS: MÖLJERYDS VATTENVERK
Vattenverket i Möljeryd är det minsta i kommunen och levererar ca 1-2m3 
dricksvatten per dygn till invånarna i Möljeryd. 

Ledningsnätet är 270 meter och distribuerar dricksvattnet till 8 fastigheter. Råvatt-
net tas ur en grävd brunn på ca 4 meters djup.

Järn/mangan filtreras i sandfilter och 
nitrat renas genom membranfilter. Det 
renade vattnet pH-justeras till ca 8 med 
natronlut innan det är färdigbehandlat. 

Som säkerhet mot bakterier pumpas 
vattnet genom en UV-barriär innan det 
distribueras till konsumenterna. En pump 
ser till att hålla jämnt tryck på dricksvat-
tennätet.

Eftersom vi doserar natronlut måste vi 
ha två helt oberoende pH-mätare som 
kan larma och bryta dricksvattenpumpen 
vid felaktigt pH. Dessa pH-mätare använ-
der ca1-2 liter/min av det färdigbehand-
lade dricksvattnet vilket gör Miljöteknik 
till den största förbrukaren av vatten i 
Möljeryd.  

Möljeryds vattenverk är känsligt och får problem vid högre uttag som t.ex.  fyllning 
av pooler, vattning och liknande.



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

97% AV ALLT VATTEN PÅ JORDEN ÄR 
SALTVATTEN

I förra numret ville vi veta hur många procent av allt vatten på jorden som är 
saltvatten.
Rätt svar är: 97% 

Många hade listat ut rätt svar, efter lottning fick följande personer ta del av 
vinsten.
Grattis till:  Jenny Håkansson, Jim Arvidsson och Jan Lanvin (Alla tre från Ronneby) En fin 
vattenkaraff har skickats till er med posten.

ÄR FYRFACKSSYSTEMET FRAMTIDENS 
SYSTEM FÖR RONNEBY KOMMUN?

Ronneby Miljö & Teknik AB utreder just nu vad det skulle innebära att införa fyrfackssystemet 
i Ronneby Kommun. Det är ej beslutat än men vi vill ta reda på vad du som invånare i Ron-
neby kommun har för synpunkter och funderingar kring fyrfackssystemet.

Alla ni som går in på Miljötekniks hemsida och besvarar enkäten under 
perioden 1 oktober - 30 november är med i utlottning-
en av Chico bags – påsar för frukt & grönt

Hemsida: www.ronneby.se/miljoteknik

Ni som inte har dator och/eller internetanslutning men ändå 
vill besvara enkäten och vara med i utlottningen kontaktar Kund-
tjänst så får ni enkäten hemskickad med post. Ni skickar sedan in 
den till:

Adress:  Ronneby Miljö & Teknik AB
  372 80 Ronneby

Märk kuvertet ”I din vardag - oktober”

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

Ett miljövänligt 
alternativ till 

engångspåsar när du 
handlar frukt och grönt!


