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- UTSTÄLLARE OCH FÖRELÄSARE
- UTDELNING AV MILJÖPRISET

- KALAS FÖR BARNEN
- TÄVLINGAR MED FINA PRISER

GRATIS 
INTRÄDE

WWW.RONNEBY.SE/MILJOTEKNIK/ENERGIOCHMILJOMASSAN ZILLAH & TOTTE 
- BARNENS FAVORITER

10.45 MÄSSAN INVIGS
11.00  CECILIA NÄSLUND 
12.00  ZILLAH & TOTTE 
   (UTOMHUSSCENEN)
14.00  RENATA CHLUMSKA
15.00  UTDELNING AV MILJÖPRISET

ELEVER FRÅN ESTETISKA PROGRAMMET 
UPPTRÄDER PÅ UTOMHUSSCENEN UNDER DAGEN

LÖRDAG 23 APRIL
KL. 10-16 PÅ KNUT HAHN  ÄVENTYRESKAN 

RENATA CHLUMSKA

CECILIA NÄSLUND
PRATAR OM FRAMTIDENS KLIMAT

ENERGI OCH MILJÖMÄSSAN 2016 
- FRAMTIDEN I RONNEBY KOMMUN: VERKLIGHET OCH VISION

Efter succén 2013 gör vi det igen.  För andra gången anordnar Ronneby Miljö & Teknik 
en Energi och Miljömässa på Knut Hahn. Mässan är ett samarbete med gymnasiele-
verna på skolan. 

Temat för årets mässa är ”Framtiden i Ronneby kommun:  Verklighet och 
Vision”. Ett tema som vi tror lockar många intresserade kommuninvånare. 

Precis som förra gången innehåller mässan förutom utställning av Miljötekniks egna 
verksamheter, externa utställare, föreläsare, tävlingar och aktiviteter.

I år utökar vi även mässan med Miljötekniks alldeles egna kalas för barn. Kalaset håller 
till utomhus och vi bjuder barnen på aktiviteter, underhållning av ofantligt populära  
Zillah och Totte, tävlingar, priser, ballongmannen och mycket mera.

En nyhet på årets mässa är att Ronnebys miljöpris delas ut för berömdvärd insats 
inom miljöområdet. Priset dels ut till enskild person, företag, organisation, skola/skol-
klass eller annan grupp. Vinnarna får ta emot ett pris om 5000 kr.

LÄS MER OM MÄSSAN PÅ SIDORNA 6-9

Våren är snabbt i antågande. 
Vårdagjämningen är passerad och 
framför oss ligger långa ljusa dagar med 
förhoppning om en fin sommar. 

Vi på Miljöteknik jobbar som vanligt 
frenetiskt med våra projekt. Som du 
säkert märker i detta nummer av I din 
vardag satsar vi stort på andra upplagan 
av vår Energi och Miljömässa lördag den 
23/4, denna gång med vårt alldeles egna 
kalas för barnen. 

Den fastighetsnära insamlingen FNI 
inom Renhållningen har nu kommit in i 
beslutsgången hos kommunen. Jag hoppas 
på ett beslut i Kommunfullmäktige i april. 
Om beslut tas kommer systemet att 
införas under 2017 och 2018.

Vårt EU-projekt Småskalig kraftvärme 

fortsätter under året. Vi hoppas kunna 
producera el vid nästa årsskifte.

Den nya brikettpannan vid Södras fabrik i 
Ronneby har nu startats upp och innebär 
att vi kommer närmare vårt mål att bli 
fossilbränslefria vid normaldrift.

Inne på kontoret är vi på gång med 
att slutföra införandet av vårt nya 
faktureringssystem. Jag är övertygad 
om vi har ett modernt och effektivt 
faktureringssystem 
när vi är i mål.

Till sist vill jag 
önska er en god 
fortsättning på våren 
och väl mött den 
23/4 på Energi och 
Miljömässan.          

Hans Nilsson, VD



INGEN JORD-
FÖRSÄLJNING I ÅR
I år kan vi tyvärr inte erbjuda någon jord till 
försäljning. Vi hoppas vara tillbaka nästa år med vår 
omtyckta jord som vi framställer av 
hushållskomposten.
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 KLIPP UT OCH SPARA

HANDTAGET 

VÄNT UTÅT 

TACK!

TÖMNING AV SOPKÄRL 
I SOMMAR

I sommar kör vi in Nationaldagen 6 juni och 
Midsommarafton.

Det innebär att du som har tömning 6-10 juni 
och/eller 20-24 juni ska ställa ut dina sopkärl 
en dag innan ordinarie tömningsdag och låta 
dem stå tills de blir tömda.  Har du tömning 

måndag 6 juni eller 20 juni ska du alltså ställa ut 
dina kärl på söndagen!

I samband med Earth Hour 2016 
skänkte vi 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 betyg, samtidigt som miljön inomhus blir bättre då eldning av 
fotogen eller trästickor och grenar ersätts. 

Familjernas ekonomi förbättras väsentligt och klimatet tjä-
nar på lamporna. Dessutom laddas lamporna i skolan vilket 
gör att deltagandet i skolan ökar avsevärt.

www.givewatts.org   
www.wwf.se

SKRÄPPLOCKARDAGARNA 2016
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.

I år har vi fått in 12 stycken anmälningar till Skräpplockardagarna!
Mer information hittar du på www.hsr.se eller www.ronneby.se/miljoteknik
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I FOKUS: 
BRANTAFORS VATTENVERK

Brantafors vattenverk stod färdigt 2010 och ersatte då det gamla som byggdes på 
50-talet. Kapaciteten för verket är 4000 m3/dygn och kan försörja delar av Ronneby 
tätort vid driftstörningar av Kärragårdens vattenverk. 

Vattenverket levererar cirka 1600 m3 dricksvatten per dygn till invånarna i Kallinge 
tätort, Hasselstad samt norra delar av Ronneby i Sörby, Hulta och Rydenskan. 
1700 fastigheter är tillkopplade på det 57 km långa ledningsnätet.

Råvattnet pumpas från Karlsnäs 7 km norr om Kallinge. Vattnet luftas och järn/man-
gan och organiskt material renas bort i sandfilter. Som sista reningssteg
får även vattnet passera kolfilter för att finpoleras. Som säkerhet mot bakterier pum-
pas det färdigbehandlade dricksvattnet genom en UV-barriär innan det distribueras 
till konsumenterna. 

På ledningsnätet finns Kallinge vat-
tentorn som är en högreservoar 
med volym av 2100 m3 som ser till 
att hålla ett jämnt tryck i lednings-
nätet. 

Pumparna kan även varvtalsstyras 
för att hålla ett jämnt tryck vid 
eventuell service av vattentornet 
eller större vattenläckor. 



RENATA CHLUMSKA  - ÄVENTYRARE, 
FÖRELÄSARE OCH TALESPERSON FÖR HÅLL 
SVERIGE RENT
Renata Chlumska är professionell äventyrare och 
föreläsare. 1999 var hon den första svenska kvinna att 
bestiga Mount Everest, hon cyklar, hon paddlar och 
hon klättrar. Livet är ett äventyr enligt Renata. Renata 
är talesperson för Håll Sverige Rent och hon brinner för natur och friluftsliv. 

KNUT HAHNS AULA KL. 14.00
FÖRELÄSNING: ”MOT NYA UTMANINGAR”
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ENERGI OCH MILJÖMÄSSAN 2016 - LÖRDAG 23 APRIL PÅ KNUT HAHN
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RONNEBYS MILJÖPRIS DELAS UT PÅ MÄSSAN
En nyhet på årets mässa är att Ronnebys miljöpris delas ut för berömvärd insats 
inom miljöområdet.  Insatsen ska leda till en bättre och mer hållbar miljö genom 
exempelvis information, undervisning, produktutveckling eller annat utmärkande 
miljöarbete.

Priset delas ut till enskild person, företag, organisation, skola/skolklass eller annan 
grupp. Vinnarna får ta emot ett pris om 5000 kr.

KNUT HAHNS AULA KL. 15.00
VINNAREN AV RONNEBYS MILJÖPRIS FÅR TA EMOT SITT PRIS

NYHET

CECILIA NÄSLUND - KLIMAT OCH 
ENERGISAMORDNARE PÅ LÄNSSTYRELSEN
Cecilia Näslund har bakgrund som forskare och 
lärare inom klimat och glaciärer, med fältarbeten i 
Antarktis och i Svenska fjällen. 2005 flyttade hon 
tillbaka till Blekinge för att jobba med klimat- och 
vattenfrågor i samhällsutvecklingen. Ett prioriterat 
område under 2016 är Blekinges vattenförsörjning i 
tidsperspektiv av flera generationer.

KNUT HAHNS AULA KL. 11.00
FÖRELÄSNING: ”FRAMTIDENS KLIMAT - HUR PÅVERKAS VI I 

BLEKINGE OCH VILKA LÖSNINGAR FINNS DET?”

MISSA INTE CECILIAS OCH RENATAS FÖRELÄSNINGAR 
I KNUT HAHNS AULA PÅ MÄSSAN

Självklart vill vi som elbolag berätta om hur du enkelt kan vara snäll mot miljön. Energi och 
miljömässan är ett bra sätt för oss att nå ut med vårt budskap 
om en krångelfri vardag med klimatklok el, elbilsladdning, solceller 
och egenproduktion av solenergi. Vi tar alla chanser att möta våra 
kunder.

Cefur
Center för forskning och 

utveckling i Ronneby

Ronnebyhus prioriterar Miljö- och hållbarhetsfrågorna högt. Vi jobbar på bred front för att 
minska vår negativa miljöpåverkan och då känns det självklart för oss att vara med på Energi 
och miljömässan.

Vi ser Energi och miljömässan som en chans att nå ut med vårt budskap till 
en stor grupp av medborgare och besökare i Ronneby kommun. En chans 
att få veta vad innevånare tycker och funderar på genom trevliga och viktiga 
samtal i en inspirerande miljö!

PÅ PLATS PÅ MÄSSAN FINNS ETT 20-TAL UTSTÄLLARE SOM ALLA 
VERKAR INOM OMRÅDET ENERGI OCH MILJÖ.

TRÄFFA BLAND ANDRA:
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MILJÖTEKNIKS KALAS FÖR BARNEN - LÖRDAG 23 APRIL PÅ KNUT HAHN
I ÅR ORDNAR VI KALAS FÖR ALLA BARNEN I SAMBAND MED 

MÄSSAN PÅ KNUT HAHN
I år satsar vi stort på barnen och bjuder dem på ett hejdundrande kalas 
i samband med mässan.

På kalaset underhåller radarparet Zillah och Totte och elever från Estetiska program-
met. Vi bjuder barnen på aktiviteter, tävlingar med fina priser, ballongfigurer, maskiner, 
popcorn, godis och mycket mer.

HINDERBANA
Ta dig över, under, förbi, igenom den 

uppblåsta hinderbanan. RUTSCHKANA
Klättra upp för stegen på sidan av 
clownen och åk ner för den läskiga 

rutschkanan.

POPCORN 

MASKINER
VINSTER

AKTIVITETER

BALLONGMANNEN
OCH MYCKET MER...

SKATTJAKT
ZILLAH OCH TOTTE

KL. 12.00
UTOMHUSSCENEN KNUT HAHN
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KOMPOSTSPECIAL
Det är enkelt att sortera rätt. 

Matavfall är sådant som blir över och inte kan sparas, när du lagat eller ätit mat. 

LÄGG ALLT MATAVFALL I PÅSEN
Grönsaker, frukt, bröd, kött och fisk är matavfall precis som fiskben och 
ben från till exempel revben och kotletter. Äggskal, te (både i lösvikt 
och tepåsar), lite servetter och hushållspapper går också bra att lägga 
bland matavfallet.

EXEMPEL PÅ MATAVFALL:

•  Matrester, både tillagade och råa
•  Kött, ost
•  Pasta, ris
• Grönsaker
• Rotfrukter
• Frukt
• Bröd, kakor, kex och godis
• Fisk, fiskrens, skaldjursrester
• Äggskal
• Te (även påsar)
• Kaffe (även filter)

DET HÄR ÄR INTE MATAVFALL

Plastpåsar och blöjor märkta som ”biologiskt nedbrytbara 
varor” får inte läggas bland matavfallet eftersom dessa inte 
kan brytas ner i biogasanläggningen, inte heller följande:

• Plast  • Aska
• Kattsand  • Stearin
• Snus  • Cigaretter
• Tuggummi • Kvistar och grenar
• Jord  • Sten
• Reklam  • Tidningar

ANVÄND KOMPOSTPÅSEN SOM VI TILLHANDAHÅLLER
Lägg allt matavfall i papperspåsen. Fyll påsen till den streckade kanten, vik ihop påsen 
och kasta den i kärlet för matavfall. 

Även om påsen inte är full är det bra att slänga den var tredje dag.

INGEN PLAST!
Packa inte matavfallet i plastpåsar eftersom plast gör det svårare 
att återvinna avfallet.  Sätt inte en plastpåse varken i eller runt pap-
perspåsen, det förstör ventilationen och papperspåsen går sönder. 
Använd inte så kallade komposterbara plastpåsar utan endast de 
påsar vi tillhandahåller.

BRUNA KÄRLET
Kasta matavfallspåsen i det 
bruna kärlet för matavfall. 
Vi tömmer sedan det 
bruna kärlet i våra sop-
bilar som är avsedda för 
matavfall och brännbart 
hushållsavfall. Ett fack för 
varje kärl.

OBS! OLIKA TYPER AV 
AVFALL BLANDAS ALDRIG MED 
VARANDRA!

KÖRA BIL PÅ ÄPPELSKRUTT?
Matavfallet kör till VMAB i Mörrum där det i deras 
biogasanläggning omvandlas till fordonsgas genom en 
torrötningsmetod.  Biogas är ett miljövänligt drivmedel 
för bussar och bilar. 

Restavfallet som inte blir gas blir produkter som återan-
vänds i kretsloppet exempelvis kompostjord, toppdres-
sing och anläggningsjord. Under rötningsprocessen bildas 
också biogödsel, som med sitt rika näringsinnehåll med 
fördel kan ersätta konstgödning så långt som möjligt. 

MATAVFALL
(bruna kärlet)

BRÄNNBART
(gröna kärlet)

TIPS

Låt blött avfall som 
potatisskal rinna av 
i vasken en stund 
– eller skala direkt 

i ett durkslag, så rin-
ner vattnet av under 

tiden.

INGEN PLAST
Lägg aldrig plast i matavfallet. 

Inte ens så kallade ”nedbrytbara 
plastpåsar”.

VISSTE DU ATT:
Varje år slänger vi 28 kilo mat per person. 

Mat till ett värde av cirka 1 500 kronor per år. 
Ett hushåll kan spara upp till 5 000 kronor per år genom att sluta slänga mat.

OBS!
En tidningsida eller ett 

reklamblad i botten av kompost-
påsen för att förhindra att 
påsen går sönder är okej. 



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:
Helene Håkansson, Siv Bejmar, Josephine Nellerup, Elisabeth Lundell och Anna Petersson. Ni 
har vunnit varsin Mumin-mugg.  Vinsten skickas hem till er med post. 

Människor har sorterat sina sopor för att kunna återanvända eller återvinna dem i alla tider. 
Gamla kläder har t.ex. sytts om eller blivit isolering i husen. För tidningar, glas och textil har 
det funnits organiserad insamling under väldigt lång tid. Det första officiella pantsystemet för 
glas inrättades redan 1884.

Dagens system med producentansvar för förpackningar och tidningar infördes för ett antal 
decennier sedan. Därefter har producentansvar för elavfall, däck, bilar och batterier tillkom-
mit och fler väntas följa. Producentansvar innebär att alla har en skyldighet att sortera ut 
dessa avfallsslag och lämna till särskild insamling. 

När infördes dagens system med producentansvar för förpackningar och 
tidningar?
1. 1989 x. 1994  2. 2001

E-posta eller posta ditt svar till oss senast 15 juni.
E-post: info@miljoteknik.ronneby.se
Adress: Ronneby Miljö & Teknik AB, 372 80 Ronneby

Märk mailet/brevet ”I din vardag - april”

Bland vinnarna, lottar vi ut fem stycken sorterinsgpåsar för 
Batterier, ljuskällor och små-elektronik.

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.

TÄVLING

ENKLARE ATT SORTERA
Tillsammans med Ronnebyhus sätter vi upp nya skyltar i alla miljöhus 
som tillhör Ronnebyhus. De nya skyltarna är tydliga och ska underlätta 
sorteringen för hyresgästerna.  

DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT


