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ÄNDRINGAR I SOPHÄMTNINGEN
Under 2017 kör vi in följande helgdagar:

Långfredagen  14 april
Första maj  1 maj
Nationaldagen  6 juni
Midsommarafton 23 juni

Måndagar och tisdagar körs i regel in i efterhand, torsdagar och fredagar körs in i 
förhand. Onsdagar kan köras in både innan och efter.

Tänk på att ställa fram kärlet till tomtgränsen en dag innan ordinarie 
hämtningsdag och låt det stå tills det blivit tömt.

KUNSKAP OM EL TILL ALLA RONNEBYS FÖRSKOLEBARN

För att fira Elens dag den 23 januari har 
vi anordnat en tävling för kommunens alla 
förskolor. 

Tävlingen går ut på att barnen får rita en 
teckning som visar vad de skulle sakna mest 
om elen inte fanns. Bland tävlande 
förskoleavdelningar lottar vi ut 10 stycken 
”Amanda undrar över el”-böcker. Boken tar 
upp Amandas funderingar kring vad som till 
exempel händer när man trycker på knappen 
som gör att lampan tänds.

Vi hoppas såklart vi får se många kreativa 
teckningar!

SMÅTT & GOTT

VISSTE DU ATT...
En konservburk som återvinns spar energi som 
räcker till 7 timmars tv-tittande!

VILL DU HA INFORMATION 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, fjärrvärme och fiber.  

Du kan enkelt nå vår webbplats 
och även kontakta oss direkt i 
appen.

Appen är helt gratis och du 
hittar den på App Store och 
Google Play.

Sök på Miljöteknik.

Du loggar in med ditt namn, 
personnummer och 
kundnummer. Vet du inte ditt 
kundnummer finns det 
angivet på din faktura.
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SNABB UPPKOPPLING GER GULDSTUNDER
Ronneby, Stockholm, Australien, England och Kroatien. Numer ligger ingenting för 
långt borta. Med fibernät når man snabbt hela världen.

Marianne Cvizek i Ronnebyhamn tvekade inte när hon och hennes man fick erbjudande 
om att ansluta sig till fibernätet. Tänk bara att varje kväll och morgon i en annan tidzon 
med en snabb uppkoppling kunna säga godnatt och godmorgon till det nya lilla barnbarnet 
på andra sidan jordklotet.
 
- Det var självklart att vi skulle ansluta oss. Jag är övertygad om att detta är framtiden 
och jag tror även att det höjer värdet på vårt hus, säger Marianne.
 
Familjen har bott i enplansvillan på Bokstigen sedan 70-talet. Med åren har villan byggts 
om och byggts till och byggts om igen till för att passa olika skeden i livet. Idag bor 
Marianne och hennes man Tomislav själva i villan tillsammans med den franska bulldogen 
Fröken Hedvig. Nyss var det dags för ett nytt skede i livet på Bokstigen; att ansluta villan 
till fibernätet. Marianne njuter av snabbheten och uppkopplingen.
 
- Jag minns när vi skaffade vår första dator som skulle kopplas upp mot ett modem, det 
var andra tider det, skrattar hon.
 
I sitt yrkesliv som ekonom har Marianne sysslat med datorer så tekniken känner hon sig 
bekväm med.

LÅT OSS PRATA FIBER

- Sedan vi anslöt oss till fibern är vi uppkopplade jämt. Världen blir mycket mer nära när 
man kan hålla kontakten med familj och släkt oavsett var i världen vi bor.
 
Men det är inte bara avstånden som är avgörande. När barnbarnen som bor i Ronneby 
kommer på besök vill de gärna kunna spela spel hemma hos farmor och farfar.
 
- Och då krävs en snabb uppkoppling, säger Marianne.
 
För Marianne och hennes man finns det massor med användningsområden och fördelar 
med fiber. Marianne vill kunna följa barnens hockeymatcher via KRIF:s webbsändningar. 
Mariannes man kommer från Kroatien och fiberanslutningen gör att de lätt och snabbt 
kan hålla kontakt med släkten där.
 
- Och det är underbart att varje morgon och kväll kunna säga godmorgon och godnatt till 
vårt nya lilla barnbarn även om han bor på andra sidan jordklotet.
 
Marianne är inte så aktiv på Facebook. Hon har ett konto men skriver sällan där, utan 
kollar mest runt.
 
- Förutom kontakten och att kunna prata med familj, släkt och vänner tittar jag mycket 
på Netflix. Det blir oftast på paddan, ibland på platt-TV:n och det är framförallt romantik 
som jag gillar. Jag använder även min mobil, men sällan datorn. Det gör däremot min man 
som ofta sitter vid datorn och läser dags- och kvällstidningar och kollar runt på Facebook.
 
Anslutningen till fibernätet kostade 20 000 kronor som en engångskostnad.
 
- Men vi valde ett annat alternativ som erbjöds. Vi betalade 5 000 kronor direkt plus 150 
kronor i månaden i tio år. Vi vill bo kvar i vårt hus länge än och detta kändes som en helt 
rätt investering för oss att göra.

MARIANNE CVIZEK

YRKE: Numera pensionär

FAMILJ: Maken, tre söner som bor i Ronneby, Stockholm och i Australien, två barnbarn 
i Ronneby 12 och 15 år och ett litet barnbarn på knappt ett år i Australien.

BÄSTA TEKNIKPRYLEN: Det är nog min padda, den använder jag mest. Min man är 
mer för att sitta vid datorn.

MEST ANVÄNDA APP:  WhatsApp, den använder vi mycket i kontakten med vår son, 
svärdotter och vårt lilla barnbarn i Australien. Man kan både ringa gratis via appen och 
skicka bilder och meddelanden. 
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2 KR FÖR EN VARM BIL
Att sätta sig i en uppvärmd bil trots att temperaturen har krupit ner mot tio minus 
kan vara mycket värt, både för humöret och trafiksäkerheten. Men vad kostar det 
egentligen?

En timmes uppvärmning med kupévärmare kostar cirka 2 kr.

Hur har vi räknat ut det? Vi har räknat på en kupévärmare som har effekten 1300 W 
och på ett totalt elpris på 1,50 kr/ kWh. Att ha denna kupévärmare igång i en timma 
skulle då kosta 1,95 kr. 

Är det värt det för dig?

ELENS DAG

OM ELEN INTE FANNS
Utan el skulle inte vår vardag funka. Tack vare den är vårt liv ljusare, tryggare, lättare, 
friskare och roligare. Få saker har så stor påverkan och inverkan på vår vardag som 
det faktum att vi har tillgång till elektricitet.

Elens dag firas varje år den 23 januari. Elens Dag är en möjlighet att visa på elens 
nytta och nöje och vad el tillför i vår vardag och samhället i stort. 

I år väljer vi att fira dagen genom att lotta ut en specialversion av Cirkuslampan i 
form av en glödlampa. Lampan har tagits fram i samarbete mellan Energiföretagen 
Sverige och designern Mathias Johansson och för varje såld lampa går 500 kr till 
Give-Watts.

Give-Watts är en organisation som arbetar med att sprida ljus även utanför Sveriges 
gränser. Deras vision är att alla människor, oavsett var de bor, ska ha tillgång till ren 
och hållbar energi.

Läs mer om GiveWatts arbete på www.givewatts.org/sv/

VINN EN SPECIALDESIGNAD 
CIRKUSLAMPA
Nu har du chansen att vinna en alldeles egen Cirkuslampa, 
speciellt framtagen för Elens dag 2017. Svara på frågan 
”Vad skulle du sakna mest om elen inte fanns?”

Läs mer om tävlingen på sista sidan.

Tävlingen pågår även på Miljötekniks webb och Facebooksida 
och fram till den 28 februari.



9
www.ronneby.se/miljoteknik

8
www.ronneby.se/miljoteknik

NU BLIR DET ENKLARE ATT ÅTERVINNA

Ronneby kommun beslutade 2016 att öka servicen för kommuninvånarna med ett 
införandet av fastighetsnära insamling till villor och fritidsboende. Fastighetsnära 
insamling innebär att man har två kärl med vardera fyra fack som töms vid 
tomtgränsen.
 
I ett villahushåll uppstår i genomsnitt 7,2 kg mat- och 
brännbart avfall i veckan. Undersökningar som 
branschorganisationen Avfall Sverige har gjort visar att 
cirka 40 % mindre förpackningar och returpapper hamnar 
i det brännbara avfallet om villahushållen har fastighetsnära 
insamling i fyrfackskärl.

Många i Ronneby kommun är duktiga på att sortera men det 
kan bli bättre. Fyrfackskärlen gör det enkelt och bekvämt att 
lämna avfallet till återvinning och du slipper åka iväg till återvinningsstationen med 
förpackningar och tidningar.

FYRFACK RONNEBY

KONTAKTA OSS GÄRNA FÖR YTTERLIGARE 
FRÅGOR OCH INFORMATION:
E-post: fyrfack@miljoteknik.ronneby.se 

Kundtjänst: 0457-61 88 15
www.ronneby.se/miljoteknik

Information skickas i dagarna ut till alla villor och fritidsboende som berörs av införandet.

Inom kort lanserar vi även en ny webbsida med mer information om införandet av 
fyrfackskärl. Håll utkik på www.ronneby.se/miljoteknik

 FAKTA OM FYRFACK

■ 2 kärl med totalt 8 fraktioner som töms vid tomtgränsen.

■ I kärl 1 lägger man: matavfall, brännbart avfall, förpackningar av  
 ofärgat glas och tidningar/returpapper.

■ I kärl 2 lägger man: Plastförpackningar, pappersförpackningar,  
 förpackningar av färgat glas och metallförpackningar.

■ Kärl 1 töms var 14:e dag, kärl 2 töms en gång 1 gång/månad.

■ Varje kärl rymmer vardera 370 liter och har måtten B:75 cm,  
 D:85 cm, H:107 cm. 

 

NÄR KOMMER FYRFACKSINSAMLING INFÖRAS?
Införandet går till så att vi delar kommunen i två områden.  Vi räknar med att sätta 
igång med område 1 under hösten 2017. Område 2 införs när område 1  är slutfört, 
uppskattningsvis under 2018.

40%
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I FOKUS

KÄRRAGÅRDENS VATTENVERK
Kärragårdens vattenverk levererar cirka 4000 kbm dricksvatten till Ronneby, Saxemara, 
Listerby och Johannishus. Vattnet pumpas upp från ett antal grusfilterbrunnar i 
Johannishusåsen och leds till vattenverket i Leråkra. Här går det igenom luftning, 
pH-justering och slutligen UV-behandling som säkerhet mot bakterier innan det 
pumpas ut i ledningsnätet och vattentornet.  

Vattentornet fungerar 
som ett magasin för 
ledningsnätet och ser till 
att det är rätt tryck i 
vattenledningssystemet.

Vid behov kan 
Kärragårdens vattenverk 
genom överföringsled-
ningar även förse Kallinge 
med dricksvatten och 
vice versa kan Brantafors 
vattenverk förse delar av 
Ronneby med 
dricksvatten.

ÄN ÄR DET INTE VÅR
Vi ber därför dig som kund att efter snöfall skotta och sanda vägen mellan kärlens 
uppställningsplats och hämtningsplats. Även platsen där kärlet står ska vara skottad 
och sandad för att minimera 
halkrisken. 

Detta gäller även för dig som 
har slamtömning!

Vi ber er även att ha över-
seende med att vintervädret 
kan orsaka förseningar av töm-
ningar. Om så sker, låt era kärl 
stå kvar tills vi tömt dem.

DU SOM HAR SLAMTÖMNING
För att vi ska kunna tömma din brunn behöver vi komma fram på ett bra sätt. Hjälp 
oss med detta:
• Vägen ska ha en fri höjd till grenar, buskar och ledningar med mera på minst 4 

meter och en bredd av minst 3 meter.
• Vintertid ska vägen fram till brunnen samt brunnslocket vara skottad och sandad.

TACK FÖR ATT DU HJÄLPER OSS



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 december-numret av I din vardag frågade vi hur stor del av världens befolkning som inte har 
tillgång till en toalett idag.  Det rätta svaret är 1/3.

Det svarade Eivor Karlsson (Kallinge), Morgan Johansson (Ronneby), Margareta Lindgren 
(Ronneby), Britt-Marie Åsard (Malmö) och Robert Green (Kallinge) som alla vinner varsin 
pedalhink. Ni kommer att bli kontaktade via e-post.

OM ELEN INTE FANNS
Elens dag firas varje år den 23 januari. Elens Dag är en möjlighet att visa på elens nytta och 
nöje och vad el tillför i vår vardag och samhället i stort. 

Vi firar Elens dag genom att tävla ut en specialversion av Cirkuslampan. Framtagen i samarbete 
mellan vår branschorganisation Energiföretagen Sverige och designern Mathias Johansson. För 
varje såld lampa går 500 kr till GiveWatts.

För att vara med i tävlingen och ha chansen att vinna 
lampan ska du svara på frågan:

”Vad skulle du sakna mest om elen inte fanns?”

E-posta eller posta ditt svar till oss senast 28 februari
E-post: info@miljoteknik.ronneby.se
Adress: Ronneby Miljö & Teknik AB, 372 80 Ronneby

Märk mailet/brevet ”I din vardag - Elens dag”

Tävlingen pågår även på Miljötekniks webb och 
facebooksida.
www.ronneby.se/miljoteknik
www.facebook.se/miljoteknik

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


