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UTÖKADE ÖPPETTIDER PÅ 
KUNDSERVICE

Måndag  8.00-16.30
Tisdag-torsdag 8.00-16.00
Fredag   8.00-15.00

Lunchstängt 12.00-13.00

Välkommen till Miljötekniks kundservice.
Du hittar oss på Fridhemsvägen 17 på Soft Center, 
i Ronneby.

LEDARE

TACK FÖR DITT BIDRAG
Ett stort tack till dig som tog dig tid att besvara vår kundundersökning. 
Tack vare dig fick vi in drygt 1200 svar och har ett bra underlag att arbeta med i vårt 
utvecklingsarbete. På sidan 10 kan du läsa mer om resultatet av kundundersökningen.

SMÅTT & GOTT

ÄNDRINGAR I AVFALLSHÄMTNINGEN UNDER 2018
Under året väljer vi att köra in avfallshämtningen vissa veckor. 

Under 2018 ändrar vi följande hämtningsdagar:
• Långfredag, 30 mars
• Första maj
• Nationaldagen, 6 juni
• Midsommarafton, 22 juni
• Juldagen, 25 december

Under inkörningsveckan, sker viss 
förändring i hämtningen. Ställ ut ditt kärl en 
dag före ordinarie hämtningsdag och låt stå 
tills det blivit tömt.

Peter Berglin, VD Ronneby Miljö & TeknikPRISHÖJNING PÅ ELNÄTSTAXAN
På grund av ökade kostnader för överliggande nät justerar Miljöteknik elnätstaxan 
from 2018-02-01. Höjningen är 5 % på den fasta avgiften och 2% på den rörliga avgif-
ten.

Prisexempel: För en villa (med 16 A) med en förbrukning på 15 000 kWh/år innebär 
höjningen en prisskillnad på 188,95 kr per år.  Aktuell prislista hittar du under Elnät på
www.ronneby.se/miljoteknik

Nytt år innebär nya möjligheter och 
utmaningar. 

Utbyggnaden av fibernätet fortsätter i 
rasande fart och under året kommer 
ytterligare 2600 hushåll i kommunen ha 
möjlighet att ansluta sig till det lokala 
fibernätet. Vår prognos är att vi i slutet av 
2018 når Regeringens mål om att minst 
90 % av Ronneby kommuns hushåll och 
företag ska ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit. 

Införandet av fastighetsnära insamling 
går in i nästa fas och redan i vår kommer 
vi införa systemet för dig som bor i 
fritidshus i etapp 1, du som tillhör etapp 2 
får fastighetsnära insamling till hösten. 

Du som redan har fått dina fyrfackskärl 
har vid det här laget haft möjlighet 
att använda det nya systemet ett tag. 
Vi kommer inom kort utföra en 
enkätundersökning där du som kund har 
möjlighet att tycka till om införandet av 
det nya systemet, undersökningen skickas 
ut till ett urval av hushållen i etapp 1. Vi 
uppskattar om du tar dig tid att besvara 
undersökningen, resultatet tar vi med oss 
i förbättringsarbetet inför införandet i 
nästa etapp. 

Avslutningsvis vill jag tacka dig som tog 
dig tid att besvara vår kundundersökning 

som vi genomförde under senhösten 
2017. Vi fick in många svar vilket ger 
oss ett bra underlag för vårt fortsatta 
förbättringsarbete. På sidan 10 i 
kundtidningen kan du se att de ord som 
främst associeras med Miljöteknik är trygg 
och pålitlig. 

Orden ligger helt i linje med hur vi vill att 
du som kund ska uppleva oss. Vi vill att 
du ska känna dig trygg i vetskapen om att 
Miljöteknik arbetar för att underlätta för 
dig i din vardag. Utan att behöva reflektera 
över det ska du lita på att du kan dricka 
ditt morgonkaffe, ta ett varmt bad, surfa 
fram den härligaste resan och lämna 
dina sorterade förpackningar utanför 
husknuten. Vi har lyckats de dagar du inte 
ens behöver tänka på att vi finns.

Med resultatet från kundundersökningen 
tar vi oss an det nya året och satsar stort 
på att fortsätta utveckla vår service till dig 
som kund.
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HÅLLBART

FYRFACK INNEBÄR EN ÖKAD SERVICE 
OCH EN BÄTTRE MILJÖ

Fastighetsnära insamling förbättrar kvalitén på sorteringen vilket 
är en stor vinst för miljön, det är även en ökad service för 
invånarna i Ronneby. 
Att sortera ut förpackningar och tidningar är inget nytt för oss säger Jennie Fagberg när 
jag besöker henne hemma i huset på Hulta. Jennie och hennes familj har källsorterat så 
länge hon kan minnas. Fördelen med de nya fyrfackskärlen är enkelheten.  Att inte behöva 
köra iväg med förpackningar och tidningar till återvinningsstationen.

Dessutom känner hon att kvalitén på sorteringen blivit bättre. 
- Nu är vi ännu mer manade att ”sortera rätt” annars får vi inte plats med det brännbara. 
Vi har ju dessutom ett blöjbarn nu så den fraktionen fylls säger Jennie. 

Jennie upplever att storleken på fraktionerna väl stämmer överens med hur mycket avfall 
de producerar, och då är de ändå en stor familj på två vuxna och tre barn. Det enda hon 
upplever som lite trixigt att få plats med är plasten. De använder minimizern till mjukplas-
ten och försöker tänka till redan i affären. Bland annat har de alltid med sig egna påsar 
och köper alltså inte onödigt med plastpåsar. 

Jennie är övertygad om att man som konsument kan tänka till ytterligare för att minska 
mängden förpackningar, särskilt plast.

Skulle det vara så att inte allt får plats ser de inga problem med att köra iväg det till 
närmaste återvinningsstation. 
- Jag förstår att fördelningen inte kan passa alla, varje familj producerar ju olika mängd 
avfall. Vi har till exempel knappt några metallförpackningar alls eftersom vi inte köper 
konservburkar avslutar Jennie.

VAD HÄNDER MED MATAVFALLET
Det matavfall som samlas in från hushållen i Ronneby skickas till VMAB i Mörrum för 
att genom rötning bli till fordonsgas. 

Visste du att en kompostpåse full med 
matavfall (ca 2 kg) blir till fordonsgas som 
kan driva en bil i 4 km?

Under 2017 samlade vi in 1 744 ton komposterbart avfall 
från hushållen i Ronneby kommun. Omvandlat till fordons-
gas kan det driva en bil 350 000 mil, alltså hundra varv runt 
jorden.

PÅSAR TILL MATAVFALLET
Matavfallet ska läggas i de bruna papperspåsarna som 
tillhandahålls av Miljöteknik. Det är av yttersta vikt för att 
inte störa rötningsprocessen och för att kvalitén på biogasen 
ska bli så bra som möjlig.

MAJSSTÄRKELSEPÅSAR ELLER ANDRA TYPER AV PÅSAR, ÄVEN OM 
DE ÄR NEDBRYTBARA, FÅR ALLTSÅ INTE ANVÄNDAS.

Papperspåsarna finns att hämta på våra bemannade återvinningscentraler, på 
Medborgarservice på stadshuset samt hos Miljötekniks kundservice på Soft Center.

OBS!

FAMILJEN BESTÅR AV:
Mamma Jennie, Pappa Mattias, 
Ludvig 11 år, Lucas 4,5 år och Hugo 5 
veckor. 

Jennie som just nu är föräldraledig med lille 
Hugo, fem veckor, har god hjälp av storebror 
Lucas som sorterar förpackningar med liv 
och lust.
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BRA VAL

FJÄRRVÄRME - ETT SMART VAL

Fjärrvärme i villan är ett bra val både för klimatet och plånboken. Njut av 
ständig vardagslyx i form av ett väl uppvärmt hem utan buller eller heta 
element. Lägg till att varmvattnet aldrig tar slut och en hög driftsäkerhet. 

Fjärrvärme är helt enkelt en klok lösning som du kommer att glädjas över länge.
Våra fjärrvärmecentraler bygger på beprövad och enkel teknik men kan ändå behöva lite 
tillsyn för att vara så effektiva som möjligt. 

SERVICEAVTAL FJÄRRVÄRME
Vi erbjuder dig som kund ett serviceavtal som innebär att du får en årlig 
besiktning och funktionskontroll av din fjärrvärmeanläggning. Med ett 
serviceavtal säkerställer du att din fjärrvärmeanläggning är i bästa trim 
vilket ger upphov till högre komfort och en bättre ekonomi.

Kontakta Fjärrvärmeavdelningen, 0457-61 78 75,  så hjälper vi dig att 
teckna ett serviceavtal. 

Du kan även fylla i intresseformuläret på vår hemsida under fliken Fjärr-
värme om du vill att vi ska kontakta dig, www.ronneby.se/miljoteknik.

Fiberutbyggnaden fortsätter i raket-
fart även under 2018. Många 
Ronnebybor väljer att ansluta sig 
till vårt lokala fibernät, och det är vi 
tacksamma för.

Under året kommer vi ansluta de områden 
som var lovade fiber 2017. Här har arbetet 
redan startat upp och i vissa områden 
har vi gått in i installationens slutfas och 
möjligheten att haka på i denna omgång 
har upphört. Så fort planerade områden är 
utbyggda öppnar vi upp igen för efteran-
slutningar.  

Utöver detta kommer vi bygga ut fibernä-
tet i Kuggeboda, Saxemara, Järnavik/Hakarp, 
Väbynäs, Aspan och Trolleboda vilket inne-
bär att ytterligare 2 600 hushåll kommer 
ha möjlighet att ansluta sig till 
vårt fibernät när 2018 är slut.

ANSLUT DIG
Bor du i någon av ovan nämn-
da områden eller i ett redan 
leveransklart område har du 
möjlighet att teckna avtal och 
få fiber under 2018. 

På bredbandnu.se ser du 
status för just ditt område. 
Där kan du även teckna avtal 
direkt med hjälp av mobilt 
bank-ID.

SISTA CHANSEN
Skicka in ditt avtal innan nedanstående 
datum för att vara med i denna omgång:

• Bräkne-Hoby 28 februari
• Trolleboda  28 februari
• Bustorp  Efteranslutning
• Torneryd  Efteranslutning
• Väbynäs  Efteranslutning

Skicka in ditt avtal nu för att vara 
säker på att få fiber under 2018.

VÅRT UTBUD
På ronnebyporten.se kan du se vilka 
tjänsteleverantörer som finns i vårt nät, 
samt jämföra priser och tjänster.

UTBYGGNADEN AV FIBER FORTSÄTTER
Fiber är snabbt, pålitligt och driftsäkert!

LÅT OSS PRATA FIBER

VI SAMFÖRLÄGGER ELNÄT OCH FIBER
I samband med utbyggnaden av fiber på Kuggebodahalvön, kommer elnät samförlägga 
elkablar på en sträcka av ca 2 mil, dessa kommer att ersätta våra befintliga luftledningar. 
Denna investering görs i vår strävan att ytterligare vädersäkra vårt elnät.
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DITT VATTEN

HUR HANTERAR VI DRICKSVATTNET?

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade 
livsmedel. Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Alla våra vat-
tenverk följer Livsmedelsverkets högt ställda kvalitetskriterier för dricks-
vatten.

Ett antal gränsvärden har satts upp och utifrån dessa undersöks dricksvattnet regelbun-
det under produktionen för att säkerställa att det inte innehåller några oönskade mikro-
organismer eller kemiska ämnen.

Provtagningar på vattnets kvalité sker vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnä-
tet och ute hos dig som konsument.

DRICKSVATTEN BEDÖMS ENLIGT TRE KATEGORIER 
UTIFRÅN SATTA GRÄNSVÄRDEN: 

• Tjänligt 
• Tjänligt med anmärkning
• Otjänligt

TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING
När ett vattenprov är tjänligt med anmärkning tas ett omprov på samma provpunkt 
snarast. Är omprovet utan anmärkning görs inga vidare åtgärder. Är omprovet fortsatt 

VARJE DROPPE RÄKNAS

tjänligt med anmärkning påbörjas en orsaksutredning. Samtidigt görs en bedömning om 
resultatet kan utgöra en hälsorisk och utifrån den bedömningen informeras resultatet till 
berörda konsumenter. När ett vattenprov visar Tjänligt med anmärkning kontaktas Miljö- och 
Byggnadsförvaltningen.

OTJÄNLIGT
När ett vattenprov bedöms som otjänligt kontaktas Miljö- och Byggnadsförvaltningen ome-
delbart, en orsaksutredning påbörjas och berörda konsumenter informeras.

DRICKSVATTENANALYS
Varje år presenterar vi en dricksvattenanalys som visar en översikt av de dricksvattenana-
lyser från respektive vattenverk som gjorts.  Dricksvattenanalysen anseende 2017 finns att 
ladda ner på vår hemsida.

VARJE DROPPE RÄKNAS
Förutom att dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel så att det 
även vårt viktigaste livsmedel. Men vattnet i kranen är ingen självklarhet. Vi 
behöver alla hjälpas åt att hushålla med dropparna.

Vatten är ingen ändlig resurs och vi måste vara sparsamma med det vatten vi har. 

VATTENSMARTA TIPS - SMÅ FÖRÄNDRINGAR I VARDAGEN KAN GÖRA 
MYCKET OM VI ALLA HJÄLPS ÅT.

I medel använder vi cirka 160 liter vatten/dygn/person – något du kan minska 
mycket om du är vattensmart.

• Du använder 70 % av din vattenförbrukning i badrummet! Du kan spara 6 liter vatten 
varje minut genom att stänga av kranen 
medan du borstar tänderna eller tvålar in 
dig.

• Om du kortar ner duschtiden med 5 mi-
nuter kan spara upp till 70 liter vatten!

• En läckande toalett och en droppande vat-
tenkran tillsammans kan dra 450 000 liter 
vatten per år. Detta motsvarande 3 000 
fyllda badkar!

VAR VATTENSMART - 
VARJE DROPPE RÄKNAS.
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KUNDEN I FOKUS

TACK FÖR DIN MEDVERKAN
I slutet av 2017 genomförde vi en kundnöjdhetsmätning för att ta reda på vad du som 
kund tycker om Miljöteknik och våra tjänster.

Ca 1200 kunder ville vara med och tycka till.  Så många svar ger oss ett bra underlag att 
arbeta med i vårt utvecklingsarbete. Tack för din tid och ditt engagemang.

Ordmolnet visar hur våra kunder uppfattar Miljöteknik. 
Ju större ett ord är desto fler gånger har det nämnts.

Vi vill även passa på att tacka dig som tog dig tid att skriva en 
fritextkommentar.  Vi läser igenom varje kommentar och tar till 
oss i vårt förbättringsarbete. Här besvarar vi några av kommen-
tarerna som kom in.

KOMMENTAR: Ni kör runt med stora bilar, var är miljötänket i 
det? 
Miljötekniks svar: Tack vare våra stora renhållningsfordon kan vi lasta en större 
mängd avfall i bilarna vilket leder till färre rundor och därmed mindre miljöpåverkan. Vi 
strävar alltid efter att så många av våra fordon som möjligt ska drivas med fossilfria bräns-
len, och arbetar även för kommunens miljömål om att vara en fossilfri kommun år 2025.
De flesta av våra fordon drivs med HVO, gas, el eller etanol. Våra nya Renhållningsfordon 
som tömmer fyrfackskärlen drivs med gas. 

KOMMENTAR:  Jag förstår inte varför vattenförbrukningen 
betalas i förskott.
Miljötekniks svar:  Vi fakturerar din vattenförbrukning utifrån avlästa eller uppskat-
tade mätarställningar månad för månad. Du betalar alltså inte din vattenförbrukning i 
förskott.  Exempelvis; fakturan som du betalar i mars avser vattenförbrukningen till och 
med sista februari.

KOMMENTAR: Det hade varit bra med e-faktura istället för 
pappersfaktura.  
Miljötekniks svar: E-faktura är en smidig och effektiv lösning för dig som vill slippa 
hantera pappersfakturor.  Vill du ha e-faktura från oss gör du såhär: Logga in i din 
internetbank och välj e-fakturamottagare, därefter söker du upp Ronneby Miljö & Teknik 
AB, och fyller i efterfrågade uppgifter. När uppgifterna är klara skickas de till oss för re-
gistrering och nästkommande faktura levereras som e-faktura i din internetbank. Genom 
att ansluta dig till e-faktura bidrar både du och vi till en minskad pappersförbrukning.

KOMMENTAR: Fjärrvärmen är svår att justera. Troligen 
beroende på att jag har en gammal anläggning. Hur gör jag för 
att effektivisera min energiförbrukning?
Miljötekniks svar: Fjärrvärme är bekymmersfritt och driftsäkert men kan ändå 
behöva lite tillsyn för att vara så effektiv som möjlig. Vi erbjuder dig som fjärrvärmekund 
ett serviceavtal som innebär att du får en årlig funktionskontroll och besiktning av din 
fjärrvärmeanläggning. Vid vårt årliga besök ger vi även förslag på eventuella åtgärder som 
kan bidra till effektivisering av din energiförbrukning. På sid. 6 kan du läsa mer om vårt 
serviceavtal, ytterligare information finns på vår hemsida. En fjärrvärmeanläggning i bra 
trim ger upphov till högre komfort och en bättre ekonomi.

KOMMENTAR: Nu när fibern är inkopplad, hur går jag vidare? 
Kan jag kontakta er för hjälp?
Miljötekniks svar: När fiberinstallationen är klar använder du dig av den folder som 
installatören lämnat, ”Registrera dig idag” den beskriver steg för steg hur du gör för att 
aktivera ditt fibernät via Ronnebyporten. Ronnebyporten är vår samlingsportal där alla 
våra tjänsteleverantörer samlar sina tjänster som de erbjuder. Här kan du i lugn och ro 
jämföra priser och tjänster. Har du frågor om någon tjänst kontaktar du respektive tjäns-
televerantör. Vid problem med registrering av Ronnebyporten, kontakta vår 
samarbetspartner Affärsverken i Karlskrona 0455-783 75. Lycka till. 

Saknar du foldern Registrera dig idag är du välkommen att kontakta oss på 0457-61 88 
20 eller fiber@miljoteknik.ronneby.se så skickar vi en folder till dig. Du hittar den även på 
vår hemsida under Fiber, www.ronneby.se/miljoteknik.



ELENS BETYDELSE I VÅR VARDAG
23 januari firade vi Elens dag. Utan el skulle inte vår vardag funka. Tack vare den är vårt liv 
ljusare, tryggare, lättare, friskare, roligare och mycket mycket mer.

Elens dag firas även för att uppmärksamma de delar av världen som inte 
har samma tillgång till el som vi. Över 1.3 miljarder människor – var fjärde
människa på jorden – saknar idag tillgång till elektricitet. De allra flesta av dessa är ungdomar 
eller barn i Afrika eller Asien.

Miljöteknik stödjer organisationen GiveWatts som distribuerar solenergilampor till Kenya 
och Tanzania i syfte att framför allt underlätta barnens läxläsning och förbättra studieresulta-
ten.

Hur många hamstrar, springandes i sina hamsterhjul, krävs det för att produ-
cera tillräckligt med elektricitet för att hålla två mindre lampor tända?
1. 50 000 st  x. 100 000 st  2. 1 miljon st

E-posta eller posta ditt svar till oss senast 15 mars 2018
E-post: info@miljoteknik.ronneby.se
Adress: Ronneby Miljö & Teknik AB, 372 80 Ronneby

Märk mailet/brevet ”I din vardag - februari”

Bland vinnarna lottar vi ut fem stycken powerbanks. 

Miljö
Ronneby Miljö & Teknik AB är ett bolag som värnar 
om miljön. Vi är miljöcertifierade enligt 
ISO 14001:2015 (ej Fiberverksamheten). 

”I din vardag” är tryckt på Svanen-märkt papper.

Redaktör: Lisa Svanberg 0457-61 82 45.  Ansvarig utgivare: Peter Berglin 0457-61 81 67.

TÄVLING

Kundservice
Besök   mån  8-16.30  
  tis-tors  8-16.00 
  fre  8-15.00
  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

CIRKA 300 KÄRL OM DAGEN
Varje dag tömmer vår hämtningspersonal i snitt 300 avfallskärl om dagen. Ibland är kärlen 
extra tunga och snö och halka gör arbetet ännu tyngre. Du som kund kan hjälpa oss genom 
att skotta och halkbekämpa vägen fram till kärlet. Vi ber dig även respektera att kärlen endast 
får stå max 5 meter in från tomtgränsen på hämtningsdagen.
Följande personer visste att svaret var 300 kärl om dagen och vinner en varsin snöskyffel. 
Agneta Swebe, Lars Wiren, Marie Carlson, Kristina Lindquist och Hans Hedström.


