I DIN
VARDAG
DECEMBER 2020

2020 blev minst sagt ett
annorlunda år med nya
utmaningar.
Vi önskar er alla en

Säker Jul
&
Gott Nytt År!

RÅD & REGLER - FARLIGT AVFALL

DU HAR MYCKET FARLIGT AVFALL HEMMA
Så gott som alla har någon typ av farligt avfall hemma. Det kan vara allt från självklart
skadliga ämnen som bekämpningsmedel och lösningsmedel, till sådant som verkar mer
harmlöst som exempelvis nagellack.
Generellt är farligt avfall sådant som kan
ge allvarliga och bestående skador på
miljön och människan. Var uppmärksam på
farosymbolerna, som är en bra vägledning för
vad som är farligt avfall.
På bilden till höger ser du ett exempel på en
sådan symbol.
Det viktigaste du som privatperson kan göra
för miljön är att se till att inget av ditt farliga
avfall hamnar bland de vanliga soporna eller i
avloppet.
Där kan det göra stor skada även i små
mängder.

EXEMPEL PÅ

FARLIGT AVFALL
Här är några exempel på farligt avfall som ska lämnas till våra återvinningscentraler:
•

Batterier, bilbatterier (småbatterier kan även lämnas i batteribox som finns vid butiker
och återvinningsstationer)

•

Bekämpningsmedel, t ex insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel

•

Färg, lack och lim, t ex nagellack, burkar med intorkad färg, träolja och lim (torra penslar
och rollers läggs i brännbart, inte i farligt avfall.)

•

Kvicksilver, t ex äldre febertermometrar

•

Lösningsmedel, tex thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, fotogen och T-sprit

•

Rengöringsmedel, t ex kalkborttagare, silverputs, polish och ugnsrengöring

•

Spillolja, t ex smörjolja och motorolja (max 5 liters dunkar)

•

Sprayburkar och sprayflaskor med innehåll, t ex fogskum, myggspray och hårspray

•

Övriga kemikalier, t ex batterisyra, ammoniak, lut och fotokemikalier

•

Alla explosiva ämnen skall lämnas till polisen, t. ex. patroner, nödraketer.

Osäker på om det är farligt avfall?
Vi är medvetna om att det inte alltid är så lätt att veta vad som är farligt avfall eller inte.
Vårt råd är att aldrig chansa, utan ta med avfallet till återvinningscentralen och fråga vår
personal. Men för både din och vår säkerhet ber vi dig tänka på några saker innan du
besöker oss. Så läs igenom denna guideoch bekanta dig med vad som gäller.

Läkemedel till apoteket
Om överblivna läkemedel
inte hanteras på rätt sätt
hamnar de till sist i naturen där
de kan göra stor skada för miljö,
djur och människa.
Därför ska du alltid lämna
dina överblivna läkemedel till
närmaste apotek.

INGEN FÄRG I

AVLOPPET
Överblivna färgskvättar ska lämnas till en
återvinningscentral. Färgen får inte hällas ut i avloppet!
Urskrapade och dropptorra målarburkar sorteras
däremot som förpackning på en återvinningscentral.
Torkade penslar slänger du bland hushållssoporna i
brännbart.

STÄDA

MILJÖVÄNLIGT
Många rengöringsprodukter är skadliga för miljön
och gör dessutom inte alltid jobbet bättre än
mer miljövänliga produkter som exempelvis såpa,
citronsyra, ättika och bikarbonat.
En enkel grundregel är att alltid använda så lite
kemikalier som möjligt och vara noga med att inte
överdosera.

Använd apotekets returpåse
eller lägg dina läkemedel i en
egen påse.
Huvudsaken är att den är
genomskinlig så att
apotekspersonalen kan se vad
som finns i den.
När du lämnar in läkemedel
behöver du inte ta någon
kölapp. Ge bara påsen till någon
i personalen.

ALLA ELPRYLAR ÄR

FARLIGT AVFALL
Allt som har batteri eller sladd räknas som
elektronikavfall som också är farligt avfall.
De innehåller både metaller som är
värdefulla och ämnen som är skadliga om
de kommer ut i naturen.
Allt elektronikavfall ska lämnas på
en återvinningscentral.
Glöm inte att många apparater och leksaker
har inbyggda batterier som inte alltid är så
lätta att se.

Lämna dina lampor till oss
Alla typer av lampor ska sorteras som elavfall och lämnas till en återvinningscentral.
Lågenergilampor och lysrör innehåller
dessutom kvicksilver, som är ett starkt gift
för såvål människor och djur som för miljön.
Därför är det extra viktigt att de inte slängs
bland de vanliga soporna.
Tänk även på att förpacka dem innan
transport så att de inte går sönder.
Även trasiga lampor skall lämnas till
Återvinningscentralerna.

Avloppet ingen papperskorg
Allt som spolas ned i avloppet hamnar i
något av våra reningsverk där det
behandlas och renas i flera omfattande
steg.
När fel saker spolas ned i toaletten störs
processen i reningsverket och hindrar oss
från att återföra näring till kretsloppet.
Toaletten är till för kiss, bajs och
toalettpapper. Ingenting annat. I en
skräphink bredvid kastar du bindor,
trosskydd, tamponger, kondomer,
bomullstops, tandtråd, våtservetter,
tvättlappar och pappershanddukar.
Överblivna läkemedel lämnas till närmaste
apotek och allt som är farligt avfall ska
lämnas till en återvinningscentral.

VAD

HÄNDER SEN?
Det farliga avfallet som kommer till våra
återvinningscentraler sorteras noga.
Därefter skickas det vidare till olika
anläggningar runt om i Sverige där det
återvinns, destrueras eller deponeras.

OBS! Innan du lämnar in ditt
farliga avfall, tänk på:
•

Blanda inte olika medel, utan lämna in
dem var för sig.

•

Kontrollera att förpackningen inte
läcker.

Tänk på!

•

Följande saker får inte lämnas på våra
återvinningscentraler då vi inte får ta emot
dessa:
• MEDICINER (även djurmediciner)
Lämnas till Apoteket
• KANYLER
Lämnas till Apoteket
• GASOLTUBER (med innehåll)
Lämnas till återförsäljare
• RÖKDETEKTORER
Lämnas till återförsäljare
• EXPLOSIVA VAROR
Lämnas till Polisen
• NÖDRAKETER
Lämnas till Polisen
• AMMUNITION, PATRONER
Lämnas till Polisen

Märk avfallet tydligt med innehåll,
alternativ “okänt”.

•

Detta gör man för att varje medel ska
behandlas på rätt sätt, men också
för att inte utsätta
de personer som ska
handskas med avfallet
för några risker.

•

Förpackningar med
rester av kemikalier
ska lämnas som farligt
avfall.

För mer info se vår hemsida

Samlar vi ihop allt avfall från de svenska hushållen under ett år,
får vi ett jättelikt sopberg. Men tillsammans kan vi hjälpas åt att
minska det. Svårt? Nej, faktiskt inte.

#1 REKLAM NEJ TACK!

#7

#3 GILLA BEGAGNAT!

Köp begagnade kläder istället för nya.
Eller köp inga alls. Spara 1,9 kg avfall
och 94 kg CO2e

#2 MINSKA MATSVINNET

Säg nej till reklam i brevlådan. Slipp massor av
pappersavfall. Spara 40 kg avfall och 33 kg CO2e

Ta vara på maten och släng mindre.
Planera smart. Spara 8,7 kg avfall
och 18 kg CO2e

LÄNGE LEVE DATORN
Förläng livet på din dator och
minska det farliga elektronikavfallet. Spara 0,25 kg avfall
och 51 kg CO2e

#10 VÄLJ BORT ENGÅNGSPRYLAR HEMMA

#5 FLERGÅNGSLÅDA
TILL LUNCH
Köp hämtmat i ﬂergångslåda. Och
kaffe i ﬂergångsmugg. Spara 6,6 kg
avfall och 13,7 kg CO2e

Slaskskrapa istället för hushållspapper. Kaffeﬁlter
som kan användas ﬂer gånger. Koppfria värmeljus.
Tre exempel på smarta vardagsval. Spara 14 kg avfall
och 13,6 kg CO2e

#9

BEGAGNADE
LEKSAKER

Välj begagnade leksaker. Köp, byt,
sälj och skänk. Spara 32 kg avfall
och 47 kg CO2e

#4 LÅNA BÖCKER OCH E-BÖCKER
Skona skogen. Låna böcker, eller välj en e-bok nästa
gång. Spara 9,3 kg avfall och 8,4 kg CO2e

#8 GE DIN TELEFON
ETT LÄNGRE LIV!
Förläng livet på din mobiltelefon och
minska det farliga elektronikavfallet.
Spara 0,08 kg avfall och 14 kg CO2e

#6 VÄLJ FLERGÅNGSPÅSAR
Ta med en egen påse nästa gång du
köper frukt och grönt. Spara 0,51 kg
avfall och 1,8 kg CO2e

SÅ LÄNGE
STANNAR
SKRÄPET

KÄRLPLACERING

ATT TÄNKA PÅ

100 år

tar det för naturen
att bryta ner
en fimp

Hur kärlen är placerade är viktigt för hur vi kan
komma fram och tömma.
På hämtningsdagen skall kärlet vara framkört till
tomtgräns i anslutning till fastigheten med ett
avstånd som inte överstiger 5 meter i från där
sopbilen kan stanna.
Kärlet inte är överfullt ( locket ska gå att stänga).
Vänligen se vår hemsida för ert ansvar som
abonnent. Det hittar du under Renhållningen /
Ditt ansvar som kund

500 år

tar det för naturen
att bryta ner
en aluminiumburk

Klipp ner kvistar och grenar som sträcker sig
utanför tomten mot körbar väg.
Beskär träd och buskar som begränsar höjden
över körbanan. Minst 4,5 meter måste den fria
höjden vara över körbanan.
Hämtningsvägen ska hållas hinderfri, skottad och
isfri/halkfri så att vi kan rulla ut och tömma sopkärl
utan risk för skador i arbetet.

Ronneby Miljö & Teknik AB månar om
arbetsmiljön för sin hämtningspersonal. Vi är
tacksamma för det stöd ni kan ge oss genom att
tänka igenom kärlens placering.

1 000 000 år
tar det för naturen
att bryta ner
en glasflaska

TACK FÖR ATT DU SKOTTAR

“OM DET BLIR SNÖ”
Tänk på vår personals arbetsmiljö
Snö och frost kan innebära problem vid sopoch slamtömning. Därför behöver vi din hjälp!
Tänk på att skotta och halkbekämpa vägen
till kärlen eller slambrunnen. Även platsen där
kärlet står ska vara skottad och sandad för att
minimera halkrisken.
Vi ber dig även att ha överseende med
att vintervädret kan orsaka förseningar av
tömningar. Om så sker, låt ditt kärl stå kvar tills
vi tömt det.
När det är kallt finns det risk för att matavfallet
fryser fast i kärlet, vilket försvårar tömningen.
Här är några tips på hur du kan förebygga
fastfruset matavfall så att du får ditt kärl
ordentligt tömt.
- Låt fuktigt matavfall rinna av ordentligt
innan du lägger det i påsen (t.ex. kaffesump
och potatisskal) och vid behov kan dubbla
papperspåsar användas kring matavfallet innan
det slängs.
- Lägg tidnings- eller hushållspapper i botten av
påsen.

- När du slänger matavfallet låt påsen ligga ute
i en hink, gärna med lock, för att frysa till en
stund innan den läggs i kärlet.
- När du ställer ut kärlet för tömning, skaka på
det ordentligt.
- Håll kärlet rent, då minskar risken för
fastfrysning.
Om matavfallet redan frusit fast i kärlet kan du
göra det möjligt för sophämtarna att tömma
genom att:
- Försiktigt peta loss påsarna från kärlet med en
sopborste, ett kvastskaft eller liknande.
- Ställa in tunnan i garaget (om du har tillgång
till det) där innehållet får tina upp. Sätt ut det
igen strax innan tömning.
Skotta och sanda vägen fram till kärlen, tack!

ÄNDRADE KÖRTURER FÖR

SOPHÄMTNINGEN
Inför jul och nyårshelgen ändras körturen för sophämtningen.
För dig som har sophämtning måndagen 21/12 så hämtar vi söndagen 20/12
För dig som har sophämtning tisdagen 22/12 så hämtar vi måndagen 21/12
För dig som har sophämtning onsdagen 23/12 så hämtar vi tisdagen 22/12
För dig som har sophämtning torsdagen 24/12 så hämtar vi onsdagen 23/12
För dig som har sophämtning fredagen 25/12 så hämtar vi torsdagen 24/12
För dig som har sophämtning måndagen 28/12 så hämtar vi söndagen 27/12
För dig som har sophämtning tisdagen 29/12 så hämtar vi måndagen 28/12
För dig som har sophämtning onsdag 30/12 så hämtar vi tisdag 29/12
För dig som har sophämtning torsdag 31/12 så hämtar vi onsdag 30/12
För dig som har sophämtning fredag 1/1 så hämtar vi torsdag 31/12
Trettondagshelgen hämtas kärlen på din ordinarie hämtningsdag
Så tänk på att ställa fram dina sopkärl en dag innan din ordinarie hämtningsdag och låta
det stå framme tills det har blivit tömt.

ÖPPTETTIDER UNDER JUL & NYÅR
KUNDTJÄNST KAN VARA STÄNGD PÅ GRUND AV COVID-19 MEN DU NÅR
OSS VIA TELEFON OCH MEJL:
Vi har stängt alla helgdagar under jul och nyår. I övrigt har vi öppet som vanligt förutom:
23/12
28/12
29/12
30/12
4/1
5/1

STÄNGT
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 12:00
09:30 - 15:00
09:30 - 13:00

GO
D
JUL
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Postadress:
Ronneby Miljö & Teknik AB
372 80 Ronneby
Besöksadress:
Fridhemsvägen 17, Hus 8
372 38 Ronneby
0457 - 61 89 00
info@miljoteknik.ronneby.se
www.ronneby.se/miljoteknik

