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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.

TACK FÖR ALLA HÄRLIGA TECKNINGAR
I samband med Elens dag den 23 januari anordnade vi en tävling där kommunens alla 
förskolor fick tävla om boken ”Amanda undrar över el”. 

Som ni ser har vi fått in många fina teckningar från flera förskolor i kommunen och 
alla tävlande får en ”Amanda undrar över el”-bok. 

Teckningarna visade bland annat att man skulle sakna datorer, surfplattor, belysning och 
radion, men även brödrost, kylskåp och rulltrappor.

SMÅTT & GOTT

SOMMARVATTNET ÖPPNAS 
FRÅN OCH MED 10 APRIL 

OM TEMPERATUREN TILLÅTER

VÅRSTÄDARDAGAR
PÅ ANGELSKOGS ÅTERVINNINGSCENTRAL
Söndag 23 april kl. 9-13 (Extraöppet)
Fredag 26 maj kl. 8.30-17 (Vi bjuder på korv mellan kl.11-15)

Dessa dagar är det avgiftsfritt på återvinningscentralen. 

OBS! PASSA ÄVEN PÅ ATT PRATA FYRFACK MED VÅR FYRFACKSEXPERT

LANDSBYGDSMÄSSA I 
ERINGSBODA
Lördag 6 maj mellan kl. 10-15 hittar 
du Miljöteknik på Landsbygdsmässan i 
Eringsboda. 

Vi finns på plats på Eringsboda Brunn 
för att prata Fiber och Fyrfack.

VÄLKOMNA

TRÄDGÅRDSAVFALL I 
KALLINGE
Från och med vecka 14 kan du åter 
slänga trädgårdsavfall på Kallinge 
Återvinningscentral. 

Två öppna containrar finns placerade 
strax utanför utfarten från 
återvinningscentralen.
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LÅT OSS PRATA FIBER

VÄLJ DITT LOKALA FIBERNÄT
RONNEBYPORTEN 

Läs mer på www.bredbandnu.se  

GÖR SOM DIN 
GRANNE

FIBER 
TILL DITT HEM 

2017

Tack till fam
iljen H

åkansson

FIBER TILL DITT HEM UNDER 2017
Under 2017 kan du som bor på följande orter få fiber till ditt hem: 
Eringsboda  Kallinge 
Hallabro  Johannishus 
Backaryd  Listerby 
Bräkne-Hoby  Ronneby tätort

Det enda du behöver göra är att skicka in ditt avtal till Miljöteknik senast 15 april.
Du kan även teckna avtal på bredbandnu.se

VAD FÅR JAG OM JAG TECKNAR FIBERAVTAL?
EN SNABBARE VARDAG
Med fiber har du i stort sett inga begränsningar, förutom ljusets hastighet. Det är snabbt, 
leveranssäkert och har en hög kapacitet. Det innebär att du kan surfa från flera enheter 
samtidigt, utan att hastigheten förändras. Dessutom slipper du avbrott i större 
utsträckning, eftersom den nedgrävda fibern klarar både blixtnedslag och stormar.

VALFRIHET
Fiber ger dig stor valfrihet och du kan välja mellan internet, tv och telefoni från flera olika 
tjänsteleverantörer. Utbudet av tjänster och leverantörer breddas ständigt.

KVALITÉ TILL ETT LÄGRE PRIS
Den stora bredden av tjänsteleverantörer höjer kvaliteten och pressar priserna. 
Tjänsterna via fiber är ofta billigare och köper du både internet, tv och telefoni via din 
fiber kan du ofta hålla nere kostnaden ännu mer. Jämför gärna de tjänster du kan få via 
fiber på ronnebyporten.se med de tjänster du har idag.

NYTTA OCH NÖJE
Bo kvar hemma – även på ålderns höst. Med framtida tjänster inom vård och omsorg, 
exempelvis trygghetslarm och videoövervakning för hemtjänsten, kan du vara säker på att 
du får snabb hjälp om du skulle behöva den.

VILL DU VETA MER:
Kontakta Fiberexperten Allan 
0457-61 88 20 
fiber@miljoteknik.ronneby.se
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KLIMATSMART

TÄND DÄR - SLÄCK DÄR
Lördagen den 25 mars klockan 20.30-21.30 var det dags för Earth Hour 2017. 
Uppmaningen från Världsnaturfonden var att släcka ner världen för att visa sitt engage-
mang för klimatet. Vi på Miljöteknik släckte ner vattentornet och i samband med detta 
tände vi hos de som inte har elektricitet. 

VI SKÄNKER SOLCELLSLAMPOR FÖR 10 000 KR TILL 
SKOLBARNEN I KENYA!
1,5 miljarder människor på jorden har inte el. Genom organisationen GiveWatts har vi 
skänkt 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 tjänar 
på lamporna. Dessutom laddas lamporna i skolan vilket gör att 
deltagandet i skolan ökar avsevärt.

Läs mer om projektet GiveWatts på www.givewatts.org

KLIMATSMART

BILTVÄTTARHELGEN 22-23 APRIL 
Om du tvättar bilen på gatan rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rakt 
ut i naturen. Välj biltvätten istället så får du både en ren bil och tar hand om vår miljö. 
Varje helg är en viktig biltvättarhelg, men för att uppmärksamma det lite extra 
arrangerar Svenskt Vatten Stora biltvättarhelgen i april varje år.

Det finns 4 727 288 personbilar i trafik i 
Sverige och totalt tvättar vi svenskar bilen 
över 30 miljoner gånger per år. Hela 20 
miljoner av dessa biltvättar sker direkt på 
gatan.

Smutsvattnet från en fultvätt innehåller 
miljöfarliga tungmetallar och gifter som olja, 
kadmium, bly, nickel, krom och zink.

Det är miljön som får ta kostnaden. Varken 
fiskar, skaldjur, vattenlevande växer eller 
badande barn mår bra av att plaska runt i 
utsläppen från en fultvätt.

VÄRLDSVATTENDAGEN 2017
Världsvattendagen infaller den 22 mars varje år. Det är en FN-dag som 
uppmärksammar de vattenutmaningar som världen står inför.

Många i Sverige tar rent och friskt vatten för givet. Men är det en självklarhet?

I samband med Världsvattendagen uppmärksammar vi varje år värdet av vårt vatten. 
Fler behöver förstå hur viktigt det är att vi tar hand om vattnet nu om vi ska ha tillgång 
till samma kvalitet i framtiden.

Vi måste vara rädda om det vatten vi använder – något nytt tillförs inte kretsloppet.
Mycket handlar om vad vi släpper ut i avloppet. Grundregeln är att ingenting annat än 
bajs, kiss och toalettpapper ska spolas ner i toaletten. 

På vår hemsida ronneby.se/miljoteknik får du tips och råd om hur du kan göra skillnad.

HÅLL SVERIGE RENT
Varje vår deltar Ronneby kommun i aktionen 
mot nedskräpning - Håll Sverige Rent. 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. Hjälp till att plocka 
skräp, tillsammans gör vi nytta. Läs mer på vår 
hemsida.
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DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT
Som vi tidigare informerat om inför vi ett nytt insamlingssystem i Ronneby kommun. 
Hösten 2017 börjar vi införandet i område 1, vilket är östra delen av kommunen inklusive 
Ronneby tätort. Område 2 påbörjas under 2018. Mer detaljerad områdesindelning på 
www.fyrfackronnby.se.

Fastighetsnära insamling innebär att man har två kärl med vardera fyra fack som töms vid 
tomtgränsen. För dig som kund kommer det nya systemet att förenkla din källsortering 
vilket leder till en bättre sortering och därmed en högre återvinning.

SORTERINGSANVISNINGAR

 

OBS! Den blå hinken som tidigare använts till restavfall kommer inte följa med till det nya 
systemet. Restavfall lämnas på Återvinningscentralerna, tillsammans med el-avfall, farligt 
avfall etc.

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

FYRFACK RONNEBY

MATAVFALL BRÄNNBART

FÄRGAT
GLAS

TIDNINGAR OFÄRGAT 
GLAS

PLASTFÖRPACKNINGAR PAPPERSFÖRPACKNINGAR

METALLFÖRPACKNINGAR

Kärl 2 töms var fjärde vecka. 
I detta lägger du förpackningar av plast, 

papper, metall och ofärgat glas.

Kärl 1 Kärl 2

Kärl 1 töms varannan vecka. 
I detta lägger du matavfall, brännbart 
avfall, förpackningar av färgat glas och 
tidningar/returpapper. Matavfallet ska 

som tidigare läggas i en kompostpåse av 
papper som vi tillhandahåller. 

ABONNEMANG
VILLA  
Kärl 1 töms varannan vecka, kärl 2 töms var fjärde vecka  2800 kr/år*
Extra brännbart kärl      taxa ej fastställd 
       
Kärl 1 varannan vecka, Kärl 2 var fjärde vecka    2 250 kr/år*
(dispens från kompost krävs) 

Kärl 1 varannan månad (6gg/år), Kärl 2 varannan månad (6 ggr/år) 1 400 kr/år*
(dispens från kompost krävs)

FRITIDSHUS  
Kärl 1 töms 10 ggr, kärl 2 töms 5 ggr (5 månader, maj-september) 1350 kr/år*
Dispens från kompost      taxa ej fastställd

* Priserna är inkl. grundavgift och moms 

Du som idag har kompostdispens får automatiskt dispensen med dig till det nya 
abonnemanget. Vill du ansöka om dispens för kompost kontakta Miljö- och 
Hälsoskyddsenheten på Ronneby kommun.

De

t ska vara lätt att göra rä
tt!

ALLT DU BEHÖVER VETA OM DET NYA INSAMLINGSSYSTEMET 
HITTAR DU PÅ fyrfackronneby.se
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I FOKUS

ERINGSBODA VATTENVERK
Vattenverket levererar 50m3 dricksvatten per dygn till invånarna i Eringsboda. 150 fast-
igheter är tillkopplade på det 5,6 km långa ledningsnätet. Råvattnet pumpas upp från ca 
35 meters djup från en bergborrad brunn på totalt ca 81 meter. Denna brunn är utförd 
i 25 graders vinkel vilket ökade sannolikheten vid borrning att träffa vattenförande 
sprickbildning i berget. 

Råvattnet renas från järn, mangan och organiskt material genom kemisk fällning och 
luftning med sandfilter. Som säkerhet mot bakterier pumpas det färdigbehandlade 
dricksvattnet genom en UV-barriär innan det distribueras till konsumenterna. 
Varvtalsstyrda pumpar ser till att hålla ett jämnt tryck i ledningsnätet.

TÄNK ÅTERBRUK

ÅTERBRUK 
Glöm inte att tänka återbruk när du vårstädar. 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 du vill bli av med, men som är fullt brukbar, kan du 
sätta den i vår container avsedd för återbruk. Lindra tömmer containern och kör inne-
hållet 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

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

EXTRAÖPPET 
PÅ ANGELSKOG ÅVC

SÖNDAG 23 APRIL KL 9-13

DAGS FÖR VÅRSTÄDNING?
Hyr en container av oss!
Kontakta kundtjänst 0457-61 78 56 för 
beställning och rådgivning eller fyll i 
formuläret på vår hemsida, 
ronneby.se/miljoteknik 
så hör vi av oss och hjälper dig med att 
beställa den utrustning som passar bäst för 
ditt ändamål.



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 vad du skulle sakna mest om elen inte fanns. 
Vi fick in många svar men vann gjorde Ola Bengtsson som hade den fina motiveringen:

”Att vakna på morgonen utan att min moccamaster sätta på, 
hade nog fått mitt dåliga morgonhumör att bestå.”

Ola vinner den, för Elens dag, specialdesignade cirkuslampan.

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 Olausson 0723-02 51 82

ENKELT OCH BEKVÄMT MED DIN EGEN ÅVS
Kommunens nya insamlingssystem med fyrfackskärl gör det enkelt och bekvämt för dig att 
lämna avfall till återvinning och du slipper åka iväg till återvinningsstationen.

När det nya systemet införts, vad slipper du åka iväg med till 
återvinningsstationerna?

1. Förpackningar  x. Batterier och glödlampor 2. Farligt avfall

E-posta eller posta ditt svar till oss senast 15 maj
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 planteringsset! 
Använd tiden du sparar på att köra till 
återvinningsstationen till att påta i trädgården med 
dessa redskap.  

Trädgårdstips:
Ogräs finns alltid i en trädgård och det finns ingen geväg. 
Bara utmattningsmetoden fungerar i längden. Börja förfölja 
ogräset tidigt så snart det sticker upp. Om du konsekvent 
tar en runda i veckan fram till midsommar - kan du sen ta 
semester från ogräset! 

TÄVLING


