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TACK FÖR ATT DU 

SKOTTAR
Tidigare än vi anar, överrumplar 
vintern oss.  Vi ber därför dig som 
kund att efter snöfall skotta och 
sanda vägen mellan kärlens uppställ-
ningsplats och hämtningsplats. Även 
platsen där kärlet står ska vara skottad 
och sandad för att minimera halkris-
ken. Detta gäller även för dig som har 
slamtömning!

Tänk på vår personals arbetsmiljö!

Vi ber er även att ha överseende med 
att vintervädret kan orsaka förseningar 
av tömningar. 

Om så sker, låt era kärl stå kvar tills vi 
tömt dem.

ÖPPETTIDER UNDER 
JUL- OCH NYÅR

KUNDTJÄNST: 

Vi har stängt alla helgdagar under jul 
och nyår, samt 6/1 

Fre  23/12  10.00 - 12.00
Tors  5/1  10.00 - 15.00

ÅTERVINNINGSCENTRALERNA:
Stängt alla helgdagar vid jul och nyår, 
samt 6/1.
 

Återvinningscentralen i Angelskog 
och Kallinge har öppet den 5/1 
kl. 8:30-17:00

Återvinningsstationerna i kommunen 
har öppet dygnet runt.

God Jul & Gott Nytt År!

LEDARE

GILLA OSS PÅ FACEBOOK

VI VÄRNAR OM BARNEN
 

Vi brinner inte bara för miljön och hållbar utveckling utan 
vi värnar även om barnen. Därför sponsrar vi förskolorna 
i Ronneby Kommun med reflexvästar så att de syns bra i 
vintermörkret. 

Vi närmar oss nu slutet av 2016. Ett år som även detta varit fullt med utmaningar.

Året som gått har präglats av många projekt. Bland de största är fiberutbyggnaden 
och vår nya ångturbin som tillverkar el vid fjärrvärmeverket i Sörby. Detta kommer vi 
fortsätta arbeta med under 2017. 

Då startar även införandet av den fastighetsnära insamlingen. Det vill säga 
två stycken avfallskärl med totalt åtta fraktioner som hämtas hemma hos dig. För dig 
som är intresserad finns dessa kärl nu på Angelskogs återvinningscentral. 

Vid förra årsskiftet genomförde vi en kundundersökning som 
visade att du som kund var nöjd med vårt arbete. Vår 
strävan är att vi skall bli ännu bättre, detta är en utmaning 
som vi kommer att fortsätta jobba med under nästa år.

Till sist vill jag tacka dig för det gångna året och samtidigt 
önska dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Hans Nilsson, VD för Ronneby Miljö & Teknik AB

MILJÖTÄNK I TIDIG ÅLDER
Miljö och hållbar utveckling är våra viktigaste 
frågor. Därför medverkar vi till 
utgivningen av Natur- och Miljöpärmen. 
Det är ett läromedel i miljö och hållbar 
utveckling som delas ut till eleverna i 
årskurs 4-6 i Ronneby kommun. 
Materialet delas ut kostnadsfritt till 
skolorna genom ett samarbete mellan 
företag, kommuner och Svenska 
Kunskapsförlaget.

SMÅTT & GOTT

ONÖDIGT MATSVINN
Idag slängs mycket mat som vi hade 
kunnat äta, mellan 10-20% av alla 
inköpta livsmedel slängs helt i onödan. 
Detta matsvinn kostar ett genom-
snittligt hushåll uppskattningsvis 5300 
kronor om året. 

Något att tänka lite extra på 
i juletider!
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SÅ HÄR GÅR DET TILL ATT FÅ FIBER TILL DITT HEM:
1. AVTAL 

Du tecknar avtal för en fiberanslutning. 

2. INFORMATION 
Information om arbetet i ditt område skickas hem till dig. 

3. PLANERING 
När arbetet startas upp kontaktar våra installatörer dig för att diskutera var och 
hur fibern kommer att dras på din tomt. Om du har tomrör på din tomt kontrol-
lerar vi om de kan användas, om inte tittar vi på var vi kan gräva för att göra så lite 
åverkan som möjligt på din tomt.   

4. SCHAKT PÅ TOMT OCH HÅLTAGNING 
Vi gräver från tomtgräns in till ditt hus, oavsett hur många meter du har däremel-
lan. När kabeln är dragen grovåterställer vi på tomt, ytskiktet återställer du själv. Vi 
ombesörjer håltagning genom vägg. 

5. PLANERA DITT HEMMANÄTVERK  
(Läs igenom Installationsguiden som vi tillhandahåller) 
Innan vi utför installationen inomhus bör du fundera igenom hur du vill bygga ditt 
hemmanätverk. Vilka tjänster du vill utnyttja, internet, TV, telefoni. Bestäm var du 
vill placera din tjänstefördelare, det är till tjänstefördelaren som fibern ansluts. Alla 
tjänster du kommer använda dig av utgår med dragning från den tjänstefördelare 
som vi installerar och terminerar fibern i. För tips och råd är du välkommen att 
kontakta Fiberexperten Allan.  

6. INSTALLATION 
En av våra fibertekniker bokar tid med dig för installation. Vi drar in fiberkabeln 
genom husets yttervägg till den plats där du vill ha tjänstefördelaren, max  
en meter från genomföringen i yttervägg. Vill du ha tjänstefördelaren på annan 
plats, måste du förbereda med ett tomrör fram till väggenomföringen från en plats 
du vill ha tjänstefördelaren. Vi installerar därefter tjänstefördelaren som vi tillhan-
dahåller. 

7. AKTIVERING 
När allt är installerat och klart surfar du in på www.ronnebyporten.se. Här fyller 
du i de uppgifter som efterfrågas. Därefter kan du fritt välja de tjänster/tjänsteleve-
rantörer som passar dig och dina behov. 

8. BETALNING 
Fakturan skickas till dig först när fibern är installerad. Anslutningsavgiften är en 
engångskostnad på 20 000 kr exkl ROT/RUT-avdrag (vilket för närvarande är  
1700 kr). Har du valt avbetalning betalar du en anslutningsavgift på 5000 kr och 
därefter 150 kr i månaden i 10 år.

LÅT OSS PRATA FIBER

FIBEREXPERTEN ALLAN ON TOUR
Just nu är Fiberexperten Allan ute på turné med sin nya husbil.  Du ser honom utan-
för mataffärer, på parkeringar, i villaområden och utanför olika evenemang.  Dagar och 
tider hittar du på www.ronneby.se/miljoteknik

Kom och snacka fiber med Allan så bjuder han på fika.

GÖR SOM 3104  
ANDRA RONNEBYBOR

Välj Ronnebyporten 
Vi blir fler för varje dag

FIBER 
TILL DITT HEM 

2017
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JULGRANSBELYSNING 
FÖR 8 ÖRE
Det kostar inte mer än så per dygn 
för att ha julgransbelysningen tänd. 
Att ha adventsljusstaken tänd hela 
julen kostar 48 öre.

SÅ NJUT AV JULLJUSEN!

JULSORTERING
Under jul och nyår slängs det mer än vanligt. Det är bland annat presentpapper, well-
papp, julkort, värmeljus och sillburkar. Därför är det viktigt att även källsortera 
julen.

Här ser du några exempel på julskräp. En längre lista hittar du på vår hemsida. Under 
fliken Renhållning. www.ronneby.se/miljoteknik/renhallning/julsortering 

SORTERA RÄTT TILL JUL
Julskräp:  Sorteras som: 
Adventsljusstake Elartiklar
Fyrverkeripjäs, avfyrad Brännbart
Fyrverkeripjäs, ej avfyrad Polisen
Glitter   Brännbart
Glögg, flaska  Glasförpackning
Julgran, plast  Metall
Julgranskulor, plast Brännbart
Julgranskulor, glas Ej sorterbart
Julkort   Brännbart
Julkort med batterier Elartiklar
Kuvert  Brännbart
Omslagspapper  Pappersförpackning
Snöre   Brännbart

HÅLLBARHET JUL

ATT SPOLA SNUS ÄR BUS
I Ronneby kommun spolas det varje dag ner 
cirka 11 000 snusprillor i toaletten, vilket i 
sin tur blir totalt drygt 4 miljoner snusprillor 
per år, bara i Ronneby alltså. 

Det visar en undersökning som Svenskt 
Vatten har genomfört. Undersökningen visar 
även att en majoritet av de som snusar inte 
känner till att snus som spolas ned i toaletten 
är skadligt för miljön. 

Snus innehåller den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som inte bryts ner i naturen. 
Om vi spolar ner snus i avloppet ökar risken för att kadmiumhalten ökar i naturen. 
Snus ska alltid sorteras som brännbart.

I miljön är kadmium giftigt för mikroorganismer och vattenlevande arter och kan tas 
upp av växternas rotsystem. Försurad åkermark kan medföra ökade kadmiumhalter i 
grödor.

19 november var det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor upp-
märksammas världen runt. I Sverige finns både toaletter och rent vatten. Vi måste istället 
fokusera på att få bättre toalettvett och sluta fulspola. Sveriges vanligaste fulspolning är snus.

VI TANKAR GRÖNT
Nu tankar vi våra bilar med grönt 
drivmedel. Vår vision är att alla 
fordon och maskiner som vi 
använder på Miljöteknik ska drivas 
med fossilfria bränslen. 

Våra bilar och maskiner som går på 
diesel kommer successivt gå över 
till HVO diesel, först ut är Elnäts 
dieselbilar. 

HVO är ett ultrarent drivmedel som 
till 100% är fossilfritt. Råvaran är slakteriavfall och avfall från oljeväxter. Ett av 
marknadens mest miljövänliga bränslen. 
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ÅTERBRUK
NYTT IN  - GAMMALT UT 
Julen brukar för de flesta betyda att hemmet fylls med nya saker. Då kan det vara skönt 
att rensa ut bland det gamla. En in - en ut är ett motto som många försöker efterleva. 

Istället för att slänga dina gamla möbler, prydnadssaker och kläder, kan du lämna in det 
till återbruk på Angelskogs återvinningscentral. Då kan någon annan få nytta av det som 
du inte längre använder.

HUR FUNGERAR DET? 

Om du till exempel har en soffa som du vill bli av med och har tänkt slänga på 
återvinningscentral som egentligen är fullt brukbar, kan du istället sätta den i en 
container avsedd för återbruk. Lindra tömmer containern och kör innehållet till deras 
butiker. Där rustas möblerna upp vid behov innan de säljs. 

Allt ekonomiskt överskott går till välgörande ändamål.  

I RONNEBY KOMMUN KAN DU LÄMNA IN DINA SAKER FÖR 
ÅTERBRUK PÅ ANGELSKOGS ÅTERVINNINGSCENTRAL

ÅTERVINNING

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

Stängt alla helgdagar vid jul och nyår, samt 6/1.

Återvinningscentralen i Angelskog och Kallinge 
har öppet den 5/1 kl. 8:30-17:00

EUROPA MINSKAR AVFALLET 
De senaste tio åren har hushållsavfallet ökat med över 30 
procent i Sverige. Om inga åtgärder sätts in kan avfalls-
mängderna vara fördubblade till år 2030. Vi behöver vända 
den här trenden.

Avfallsmängderna har under många år ökat även inom EU, 
men en svag minskning har konstaterats. Att förebygga 
avfall toppar både EU:s och Sveriges plan för avfall. Det 
betyder att se till att avfall inte ens uppkommer. 

Minskade avfallsmängder medför minskat behov av material och energi, vilket spar 
på värdefulla resurser. Minskade avfallsmängder leder också till minskade utsläpp från 
produktion, från transporter och från avfallshanteringen. 

Europa minskar avfallet startades som ett EU-projekt 2009 för att:
• Öka medvetenheten kring avfall och att det skapas för mycket avfall
• Visa konsumtionens direkta påverkan på miljön
• Genomföra projekt och aktiviteter för att minska både mängden avfall och  

avfallets farlighet

HÅLLBARHET

5-13 MILJONER TON SKRÄP HAMNAR I VÅRA HAV 
VARJE ÅR 
Vet du hur plast i havet bryts ner? Det delar sig i mindre och mindre bitar och 
försvinner inte på flera hundra år, troligtvis aldrig. Plast är det vanligaste skräpet i alla 
världens hav. Ofta är skräpet produkter som bara använts en gång, som olika sorters 
förpackningar, och som kommer från enskilda konsumenter. Mycket av det marina 
skräpet är ett resultat av vår tids produktion och konsumtion. Plast är ett material 
som håller väldigt länge men som ändå används till engångsartiklar.
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VILL DU HA INFORMATION DIREKT 
I MOBILEN?

Via vår app kan du lämna mätarställningar, se dina fakturor och få notiser från oss om 
eventuella driftstörningar på vatten, el, fjärrvärme och fiber. Du kan enkelt nå vår webb-
plats och Facebook-sida och ta kontakt med 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.

I vår app har du tillgång till tjänsten Mina sidor. Där hittar du som vanligt information om 
din energianvändning med fina stapeldiagram för dig som verkligen vill grotta ner sig i 
statistik. 

Eftersom de båda tjänsterna hänger ihop är inloggningsuppgifterna samma för både appen 
och webbtjänsten. På http://www.ronneby.se/miljoteknik/app kan du läsa mer.

I FOKUS

HJORTSBERGA RÅVATTENVERK
Vägen för dricksvattnet i Ronneby tätort, Saxemara, Listerby och Johannishus börjar i 
Listersjöarna. Här däms vattnet för att skapa ett magasin som sedan släpps
med jämnt flöde vidare i Listerbyån. I Hjortsberga Råvattenverk tas en del av detta 
vattnet in och renas från bland annat humus, färg och järn. Vattnet renas
genom filterdukar med endast 80 mikrometers hål och sedan genom kemisk fällning 
över kontinuerliga sandfilter. 

Det slutbehandlade vattnet pumpas sedan till stora sandbäddar i Johannishusåsen där 
det infiltreras för att förstärka det naturliga grundvattnet. Cirka 4000 kbm per dygn 
renas och infiltreras för att senare kunna pumpas upp genom grundvattenbrunnar till 
Kärragårdens vattenverk.

KUNDSERVICE

Vattnets väg till Kärragårdens vattenverk börjar i Listersjöarna.

Vattnet infiltreras i sandbäddar för att sedan pumpas vidare till vattenverket.



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 oktober-numret av I din vardag frågade vi hur många fimpar som uppskattningsvis hamnar på 
våra gator och torg i Sverige varje år. Skrämmande nog var rätt svar; 1 miljard fimpar. 

Det svarade Mats Bergman (Ronneby), Jane Nilsson (Johannishus), Birgitta Lanvin (Ronneby), 
Kerstin Almström (Listerby) och Bengt Henriksson (Kallinge) som alla vinner varsin ”Travel 
mug”.  Vinsten har skickats hem till er med post. 

På sidan 6 kan du läsa om toalettvett och fulspolning. Något som lyftes i samband med årets 
Världstoalettdag. Världstoalettdagen instiftades 2001 och har uppmärksammats den 
19 november varje år sedan dess. Vi i Sverige har tillgång till toaletter men behöver prata om 
toalettvett, vad vi spolar ner i våra toaletter och hur det påverkar naturen.

I många delar av världen är brist på möjligheter till god sanitet och hygien
ett större problem för barn än hiv, malaria och tbc tillsammans. Varje dag dör 1800 barn i 
världen till följd av sjukdomar orsakade av brist på sanitet och hygien. En miljard människor 
uträttar sina behov utomhus, i många fall för att omständigheterna tvingar dem till det, och i 
andra fall för att man av vana föredrar att göra det.

Grundläggande sanitet är en mänsklig rättighet, men trots det lever en stor del 
av världens befolkning utan tillgång till en toalett.

Hur stor del av världens befolkning har inte tillgång till en toalett idag?
1. Hälften  x. En tredjedel   2. En fjärdedel

E-posta eller posta ditt svar till oss senast 15 januari 2017
E-post: info@miljoteknik.ronneby.se
Adress: Ronneby Miljö & Teknik AB, 372 80 Ronneby

Märk mailet/brevet ”I din vardag - december”

Bland vinnarna lottar vi ut fem stycken pedalhinkar! 
TIPS! Ställ hinken i badrummet bredvid toaletten för att undvika 
fulspolning.

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


