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Efter en fin sommar har vi på Miljöteknik 
nu startat höstens intensiva arbetsperiod 
och det är många projekt som ska 
genomföras. 

Mycket energi lägger vi just nu på 
fiberutbyggnaden. Vi blev tagna på sängen 
av det stora intresset som frågan väcker 
hos kommunens invånare. Det erkänner 
vi. Vi har lärt oss att kommunicera mera 
och kommer att hålla alla intresserade 
uppdaterade. 

En nyhet är fiberexperten Allan som svarar 
på dina frågor om fiber – i telefon, på lokala 
evenemang och i ditt bostadsområde. 
Glädjande nog är nu elva grävlag igång och 
lägger fiber – både i centrala Ronneby, 
Kallinge, Bräkne-Hoby, Johannishus och 

Backaryd, detta för att kunna erbjuda 
fiber till alla hushåll i kommunens tätorter 
under 2017.

Vi installerar en turbin vid Sörbyverket 
som ska producera el, ett EU-projekt med 
tanke på miljön.

Vi förbereder även för den fastighetsnära 
insamling då 8 fraktioner avfall ska samlas 
in direkt vid ditt hus.

Avslutningsvis vill 
jag slå ett slag för 
Miljötekniks app. Med 
denna nerladdad får 
du den information 
du behöver direkt i 
mobilen. 

Hans Nilsson, VD

NU FINNS VI PÅ FACEBOOK
Gilla oss på facebook och få snabb information om sånt som berör dig i din vardag, som 
driftstörningar, informationsmöten och andra viktiga saker.

Här kan du även ställa frågor till oss och få 
snabba svar. 

Ett snabbt sätt att kommunicera med oss helt 
enkelt!

Sök på Ronneby Miljö & Teknik och gilla oss.

Mathias Johansson

VEM ÄR ALLAN?
Fiberexperten Allan besvarar alla dina frågor om fiber, han finns på telefon och du kan 
träffa honom på mässor, marknader, informationsmöten och i det gröna tältet.  
Men vem är Allan? 

LÅT OSS PRESENTERA TEAMET BAKOM TJÄNSTEN 
”FIBEREXPERTEN ALLAN”

Sam Ivarsson Allan Olsson Per Dahlgren

SOMMARVATTNET 
STÄNGS  FRÅN OCH 

MED 17 OKTOBER

MINA SIDOR
Har du upptäckt Mina Sidor än? 

Mina sidor är Dina sidor där du kan logga 
och in se dina avtal och 

fakturor, se din nästa soptömning eller 
lämna din vattenmätarställning.

NOTISER DIREKT I 
MOBILEN!

Via vår app kan du bland annat lämna mätarställningar, 
se dina fakturor, få notiser från oss om eventuella 

driftstörningar på vatten, el och fjärrvärme.

Läs mer om appen och hur du laddar ner den på 
sidan 7.
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FIBEREXPERTEN ALLAN FÖRKLARAR

När får jag fiber till min fastighet?
Du som bor i någon av Ronneby kommuns tätorter får fiber via ditt lokala fibernät, 
Ronnebyporten, under 2017. Ronneby Miljö & Teknik bygger ut fibernätet i alla Ron-
nebys tätorter oavsett anslutningsgrad. I vissa områden påbörjar vi grävarbetet redan 
under 2016. Fiberexperten Allan är ute på turné för att besöka alla områdena och 
prata fiber med dig som vill veta mer. Information om sista datum för avtalstecknande 
kommer skickas hem till dig med post. 

Vad kostar det att ansluta sig?
Priset för en anslutning till fibernätet är 20 000 kr exkl. ROT och RUT-avdrag. Kostna-
den efter gällande ROT/RUT-avdrag blir 18 300 kr. Vi erbjuder även ett alternativ där 
du betalar 5000 kr i anslutningsavgift, samt 150 kr i månaden i 10 år. I avbetalningsalter-
nativet (5000 kr) kan ej avdrag för ROT/RUT göras.

Oavsett betalningsalternativ ingår grävning från tomtgräns till hus, håltagning genom 
vägg samt installation av tjänstefördelare.

Jag har många meter in till mitt hus från tomtgränsen, hur många meter 
ingår i priset? 
Vi gräver från tomtgräns in till huset och i priset ingår grävning oavsett hur många 
meter du har däremellan.  Därefter grovåterställer vi, dvs grus/jord återställs. Dock ej 
plattor, asfalt, rabatter, gräsmatta.  Vi ombesörjer håltagning genom vägg samt tillhanda-
håller och installerar en tjänstefördelare innanför närmaste yttervägg.

GÖR SOM 2032 
ANDRA RONNEBYBOR

FIBER 
TILL DITT HEM 

2017
VÄLJ DITT LOKALA FIBERNÄT  

Vi blir fler för varje dag 
 

Välj Ronnebyporten och få fiber till ditt hem redan 2017
Läs mer på ronneby.se/miljoteknik

På bredbandnu.se lägger vi fortlöpande upp information om vad som händer i just ditt 
område

På ronnebyporten.se kan du se vilka tjänsteleverantörer som finns i vårt nät samt jäm-
föra priser och tjänster

I nästa nummer förklarar Fiberexperten Allan, 

steg för steg, hur det går till när du får fiber till ditt hem.

För dig som redan nu vill veta mer se www.ronneby.se/miljoteknik
där finns även en film som visar hur det går till.

LÅT OSS PRATA FIBER
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DET SKA VARA ENKELT 
Vi vill att det ska vara enkelt för dig att vara kund hos oss på Miljöteknik. Du ska själv 
kunna välja hur du vill betala dina fakturor, på vilket sätt du vill ta emot information från 
oss eller vilken tid på dygnet du vill lämna din mätaställning.

HOS OSS KAN DU BETALA FAKTUROR VIA:
Pappersfaktura

Autogiro
E-faktura

E-post faktura

HOS OSS KAN DU FÅ INFORMATION/MEDDELANDE VIA:
Hemsidan
Facebook

Miljöteknik-appen
Kundtidningen I din vardag

HOS OSS KAN DU LÄMNA MÄTASTÄLLNINGAR VIA:
Mina sidor

Miljöteknik appen
Kundtjänst

VILL DU HA INFORMATION DIREKT 
I MOBILEN?

Via vår app kan du lämna mätarställningar, se dina fakturor, få notiser från oss om 
eventuella driftstörningar på vatten, el och fjärrvärme. Enkelt nå vår webbplats och 
Facebook-sida och kontakta oss direkt i appen. Du kan även följa fiberutvecklingen i ditt 
område och få notiser när informationen har uppdaterats. 

Detta är bara några saker du kan se och göra i vår nya app.

Miljöteknik-appen är helt gratis och du hittar den på App store och 
Google Play. Sök på Miljöteknik.

Vår app är en förlängning av tjänsten Mina sidor. Det betyder att allt det du kan göra i 
appen kan du även göra i Mina sidor på vår webbplats. Där hittar du mer information om 
din energianvändning med fina stapeldiagram för den som verkligen vill grotta ner sig i 
statistik.

Eftersom de båda tjänsterna hänger ihop är inloggningsuppgifterna samma för både appen 
och webbtjänsten.
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NU BLIR DET ÄNNU LÄTTARE ATT 
ÅTERVINNA

Just nu håller vi på att skylta om på Angelskogs 
Återvinningscentral. Detta för att det ska bli ännu 
enklare för dig att lämna ditt avfall. Först ut är 
förpackningarna som har fått nya skyltar. 

När vi är klara kommer alla skyltar ha samma 
tydliga utseende.

ÖPPETTIDER
ANGELSKOGS ÅTERVINNINGSCENTRAL:
Måndag, onsdag, torsdag 8.30-19.00
Tisdag, fredag  8.30-17.00
Lördag   9.00-13.00
Lunchstängt  12.00-12.30

DAGS FÖR 
HÖSTSTÄDNING?
Hyr en container av oss! 

Kontakta Kundtjänst 0457-61 78 56 för 
beställning och rådgivning.

Du kan även fylla i beställnings-
formuläret på vår hemsida

så hör vi av oss och hjälper dig med att 
beställa den utrustning som 
passar bäst för ditt ändamål. 

www.ronneby.se/miljoteknik

TACK FÖR ATT DU LÄMNAR IN DITT 
FARLIGA AVFALL

Farliga ämnen kan finnas i väldigt små mängder i olika produkter men sammantaget 
kan de göra stor skada om de hamnar fel. Det är därför viktigt att det farliga avfallet 
sorteras ut och lämnas in på rätt sätt och på rätt plats.

TÄNK PÅ
• Om burken inte har någon etikett men du vet vad den innehåller, skriv detta 

på burken. Det underlättar hanteringen och skyddar personalen.
• Behållare som du lämnar ska ha tättslutande lock. 
• Blanda inte olika sorters farligt avfall utan lämna in dem i behållare var för sig.
• Vattenbaserad färg sorteras som brännbart avfall. 
• Tomma burkar, spänner och flaskor ska sorteras som förpackningar.

FARLIGT AVFALL SKA ALLTID 
LÄMNAS PÅ VÅRA 

ÅTERVINNINGSCENTRALER

ÅTERBRUKA MERA
Lämna dina gamla möbler och kläder 

till återbruk på Angelskogs 
återvinningscentral.

DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN 
VARA EN SKATT FÖR ANDRA!
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ÅNGMOLNEN I SÖRBY
Har ni kanske sett ångmoln runt Värmeverket i Sörby? Eller hört höga ljud? Det är bara 
vi som har renat värmepannan från smuts. Detta för att kunna koppla in en ångturbin till 
pannan? Varför det tänker ni? Jo, för att:

Vi ska nämligen producera el genom en ångturbin som kopplas ihop med den befintliga 
biopannan och på detta sätt bli självförsörjande på el samtidigt som vi producerar värme.

65 % av elen kommer användas av Värmeverket, resterande kommer att gå till resten av
verksamheterna inom Ronneby Miljö & Teknik.

Men en ångturbin är väldigt känslig för smuts och partiklar i ångan. Därför behöver pan-
nan och alla rör vara helt rena. Man renar pannan genom att elda upp ett högt ångtryck i 
pannan och blåser det genom ångledningarna under ca 30 minuter. Sedan får rören svalna 
för att sedan göra om samma procedur igen. Detta görs för att materialet i rören ömsom 
ska bli varma och expandera ömsom svalna och dra ihop sig och få smuts och slagg att 
lossna.

För att få en indikation om när rören är rena så blåses ångan mot en plåt som är monte-
rad i själva utblåsningsröret. Mellan varje blåsning byts plåten ut och antalet påslagsmär-
ken noteras. På bilden ser ni resultatet av den fjärde blåsningen.

Efter 6:e ångblåsningen kunde vi konstatera att plåten var fri från märken och anläggning-
en bedömdes ren. Nästa steg är leverans och montage av turbinen så vi kan ta den i drift, 
detta beräknas vara klart i slutet av året.

I FOKUS: GALTSJÖNS VATTENVERK
Galtsjöns vattenverk försörjer rastplatsen och värdshuset vid Galtsjön med cirka 
2-20m3 vatten per dygn beroende på verksamhet och säsong.  

Råvatten tas från en djupborrad brunn i berget och renas i sandfilter från järn, man-
gan och behandlas för att bli ett mjukare vatten. Slutligen pumpas vattnet genom en 
UV-barriär som säkerhet mot bakterier innan det distribueras. Dricksvattenpumpar 
startar och stoppas för att hålla ett jämnt tryck i ledningsnätet.



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:
I april-numret av I din vardag frågade vi när dagens system med producentansvar för förpack-
ningar och tidningar infördes. Rätt svar är 1994. 

Det visste Peter Silwerstoff, Lina Miding, Birgitta Strand, Eva Lennerhagen och Rosa Pastor 
som har vunnit varsin sorteringspåse för batterier, småljuskällor och små-elektronik.  Vinsten 
har skickats hem till er med post. 

VÄRSTA SKRÄPET
Fimpen är ett farligt litet skräp. Cigarrettfiltret är gjord 
av cellulosaacetat, ett slags plast. I filtret fastnar tobakens 
farliga ämnen för att de inte ska nå rökarens lungor, ämnen 
som är farliga även för naturen, bland annat kadmium som 
även finns i batterier. 

80 procent av allt skräp i stadsmiljöer är tobaksrelaterade 
produkter som fimpar, cellofanpapper, snusdosor och cigar-
rettpaket.

Hur många fimpar hamnar uppskattningsvis på våra 
gator och torg i Sverige varje år?
1. 500 000 x. 1 miljon 2. 1 miljard

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

Märk mailet/brevet ”I din vardag - oktober”

Bland vinnarna, lottar vi ut fem stycken Travel mug - perfekta 
för höstens picknik.
Självklart är muggarna miljövänliga, tillverkade av 80 % bambu och majs samt 20% melamin. 
De kan även diskas i maskin.

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


