
VAD VILL DU LÄSA OM ”I DIN VARDAG”?

Tipsa oss om vad du vill läsa om i kommande nummer av ”I din vardag” . De bästa förslagen 
belönas med dessa praktiska sorteringspåsar. Med dessa kan du på ett enkelt sätt få ordning på 
alla returförpackningar. Ta bara med kassarna till närmaste miljöstation när de är fulla.

Skicka in ditt förslag till 
Ronneby Miljö & Teknik AB
372 80 Ronneby

I DIN VARDAG
NYHETER OCH INFORMATION FRÅN 

RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

Märk kuvertet ”I din vardag”

VÄLKOMMEN TILL KUNDTJÄNST!

Vi finns tillgängliga på telefon 0457-61 88 15 hela dagen. 
Via mail nås vi på info@miljoteknik.ronneby.se och 

självklart går det även bra att besöka oss. 
Vi sitter på Soft Center, Fridhemsvägen 17.

Besökstider 10.00-12.00 13.00-16.00

www.ronneby.se/miljoteknik 

Redaktör: Lisa Svanberg 0457-61 82 45, Ansvarig utgivare: Hans Nilsson 0457-61 81 67

VISSTE DU ATT...

• om alla lämnar in sina kapsyler till återvinning, räcker stålet till 2 200 nya personbilar.  
Varje år! Metall kan återvinnas hur många gånger som helst, men för naturen tar det 300 
år att bryta ner det.

• den energisnålaste TV:n du kunde köpa år 2003 drog 380 watt. Med den TV:n kan man titta 
i 2,5 timma för 1,50 kr (1 kWh). Den TV som är bäst i klassen år 2012 när det gäller ener-
gianvändning drar 28 watt. Då kan man titta på TV i 36 timmar för 1,50 kr. Det innebär att 
den bara behöver 7 %, av den energi som TV:n från 2003 behöver för att göra samma sak.

TAXOR FÖR 2013

MINA SIDOR
ett sätt att få bättre koll

MILJÖTEKNIKS MILJÖSKOLA
vi vill hjälpa kommande generationer att 

förbättra sin framtid

FEBRUARI 2013

Du kan även maila oss på:
info@miljoteknik.ronneby.se

Skriv ”I din vardag” i ämnesraden
DIN INSATS ÄR VÄRDEFULL

sortera för en bättre framtid

Du hittar oss på Soft Center

Parkering och ingång från 
andra sidan



RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB är ett företag i 
ständig förändring. Effektivisering, ligga i framkant när 
det gäller ny teknik, miljötänk och god service är några 
ledord som genomsyrar vår verksamhet.

NU TAR VI ETT NYTT GREPP INFÖR 2013. Vi 
kommer att sluta trycka hushållsguiden och istället ge ut 
denna kundtidning ett antal gånger per år. Kundtidningen 
kommer att innehålla viktig information till våra kunder, 
våra taxor, information om vad som är på gång i företa-
get samt tips för våra kunder hur man kan spara energi, 
hur man avfallssorterar och information om vårt dricksvatten och vad man får släppa ut i 
avloppet. 

BESÖK GÄRNA VÅR HEMSIDA, där vi informerar mer ingående om vår verksam-
het. Information om eventuella avbrott på elnät, vatten och fjärrvärme kommer att finnas 
där. 

JAG HOPPAS att ni kunder kommer att ha stor nytta av den nya kundtidning, samtidigt 
som jag önskar er en god fortsättning på det nya året.

Hans Nilsson, VD
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VI ARBETAR STÄNDIGT MOT 
FÖRÄNDRING OCH FÖRBÄTTRING

NU ERSÄTTER VI HUSHÅLLSGUIDEN

TAXOR 2013 
- Inga höjningar på Fjärrvärme, Elnät eller Sophämtning!

Förändringar av taxor inför 2013.
VA har höjt den fasta och den rörliga avgiften.
Renhållningen har höjt taxorna på osorterat, latrintömning och tömningar av 
tankar.

Se priserna på vår hemsida.

Taxorna för Fjärrvärme och Elnät förblir oförändrade, likaså taxorna för kompost 
och brännbara hushållssopor.

Mer information om våra taxor hittar du på vår hemsida www.ronneby.se/miljoteknik 
under fliken Kundtjänst. Du kan även ringa kundtjänst på 0457-61 88 15.

SORTERA MERA
Det är inte alltid helt självklart hur man ska 
sortera sitt avfall. Ett populärt inslag genom 
åren har varit vår sorteringsnyckel som 
funnits med i Hushållsguiden. 

Denna kommer fortsättningsvis att tryckas 
upp separat och skickas hem till alla hushåll i 
kommunen! 

MILJÖSKOLA
Under 2013 kommer Miljöteknik att erbjuda alla 3:e-klassare och 4:e-klassare en 
lektion i Miljö. 

Bli en vattenvän - riktar sig till alla 3:e-klassare och handlar om hur viktigt vårt 
vatten är. Om vi är rädda om vattnet och inte smutsar ner det, kommer vi att kunna 
använda vattnet även i framtiden.

En välmående planet - riktar sig till alla 4:e-klassare och är en utbildning i håll-
bar utveckling. Vår planet mår inte bra och vi måste lära oss att hushålla med jordens 
resurser.

Information har skickats ut till alla lärare som kan boka vår informatör för en lektion!

TÖMNING AV SOPKÄRL UNDER PÅSKHELGEN
Under påsk kör vi in långfredagen. Detta innebär att du som har tömning 
denna dag ska ställa ut dina sopkärl 2 dagar innan ordinarie tömninsdag 

och låta dem stå tills de blivit tömda!

MYCKET FÖR PENGARNA

För 1,50 kr el eller 1 kWh kan du dricka 
40 koppar stärkande kaffe från din 
kaffebryggare eller surfa på din laptop i 37 
timmar. Du kan ha frysen igång i 28 timmar 
eller ladda din eltandborste i 500 timmar.

TYCKER DU ATT DET ÄR VÄRT DET?
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DET ÄR INGEN MENING ATT SORTERA
- allt grävs ändå ner på tippen........ELLER?

Att förpackningar blir nya förpackningar vet väl de flesta vid det här laget men vad 
händer egentligen med restavfallet från de bemannade avfallsstationerna? En vanlig 
missuppfattning är att restavfall, såsom soffor, madrasser och andra grovsopor, 
fortfarande grävs ner på soptippen. Detta kan inte vara mer fel!

Vad händer egentligen med restavfallet?

Du sorterar din gamla 
resårmadrass som restavfall 
på våra återvinningscentra-

ler/avfallstationer

När containern blivit full töms den på Angelskogs 
sorteringsplan, där man grovsorterar avfallet. Metall-
saker sorteras bort samt annat som inte hör hemma 

här. Detta gör vi både för miljöns skull men även för 
att skona våra maskiner.

Därefter körs avfallet genom 
krossen där det tuggas sönder 

till mindre delar.

Delarna från din madrass och resten av avfallet går 
i nästa steg igenom siktrumman, där en magnet sitter 

som fångar upp mindre metalldelar, som skruvar, 
beslag osv.  Sikttrumman skiljer därefter avfallet i tre 

olika högar; metall, brännbart och siktrester.

Metallen  - (skruvar, spikar och andra mindre delar) körs till stålverk och smältverk 
där det återvinns och blir till nya metallförpackningar, diskbänkar, järnvägsräls, alumini-
umfolie eller bilkarosser. 
Brännbart - såsom plast, skumgummi, presenningar och tyger, går till särskilda 
avfallspannor som producerar fjärrvärme,  där utvinns det i form av energi och el.
Siktrester - såsom porslin, glas och sten blandas med slammet som vi hämtar från 
reningsverken och används sedan till sluttäckning av den gamla deponin (soptippen) på 
Angelskog.

SORTERINGSPLAN

MetallBrännbart
Siktrester

På Youtube kan du se hela processen. 
Här finns även fler filmer om våra verksamheter, 
sök på Ronneby Miljö & Teknik AB så hittar du dem.

FÅR DU MÖJLIGHETEN ATT ANSLUTA DIG TILL 
FJÄRRVÄRME - TACKA JA!

Idag har ett stort antal av fastigheterna i tätorten fjärrvärme. 
Eftersom fjärrvärmeverken är flexibla och kan utnyttja olika 
bränslen beroende på tillgång och pris så är fjärrvärme ett 
billigt uppvärmningsalternativ. Med fjärrvärme får du inte 
bara en god driftsekonomi utan även ett jämnt och behagligt 
inomhusklimat och obegränsat med varmvatten.

Men förutom att vara effektivt, resurssnålt och prisvärt så är 
det även ett rent, säkert och enkelt sätt att värma upp bostäder.

Får du chansen att ansluta dig - tacka ja - för din skull och för miljön!

Vi fortsätter utbyggnanden
De närmaste åren kommer vi att gå in i område Lugnet, Gränsvägen och Hulta östra för att 
undersöka intresset för fjärrvärme som uppvärmningsalternativ.

Ju fler hushåll som byter till fjärrvärme, 
desto bättre för miljön.
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LOGGA IN PÅ MINA SIDOR 
- och få ännu bättre koll på din elanvändning

Genom att använda dig av Mina sidor kan du på ett enkelt sätt effektivisera dina 
ärenden. Här kan du bland annat se din elanvändning, göra flyttanmälan, lämna mätar-
ställning samt se dina fakturor.

Du loggar in genom att använda dig av ditt kundnummer och lösenord som du hittar på 
din faktura.

Dricksvatten räknas som 
mjukt eller mycket mjukt om 
°dH ligger mellan 0 och 4,9. 

Medelhårt om det ligger 
mellan 5,0 och 9,8 och hårt 

>9,9.

DRICKSVATTENANALYS
Hela dricksvattenanalysen med värden från respektive vattenverk finns på vår hemsida 
www.ronneby.se/miljoteknik under fliken Vatten och Avlopp.

NÄR MAN KÖPER EN NY DISKMASKIN ELLER TVÄTTMASKIN KAN 
DET VARA BRA ATT VETA VATTNETS HÅRDHET. 

Här är ditt vattens värden avseende 2012:

Hårdhet
[°dH]

Hårdhet
[°dH]

Ronneby 2,3 Hallabro 5,1

Kallinge 2,6 Belganet 5,8

Bräkne-Hoby 4,5 Eringsboda 3,3

Backaryd 2,2 Möljeryd 2,5

PÅ GÅNG HOS MILJÖTEKNIK...

• UNDER VÅREN KOMMER VI ATT BÖRJA GRÄVA FÖR FJÄRRVÄRME I 
      SANDEN I BRÄKNE-HOBY OCH VI RÄKNAR MED ATT HUSHÅLLEN       
      KOMMER HA SIN FJÄRRVÄRME INSTALLERAD INNAN SOMMAREN.

• I HULTA PÅBÖRJAR VI NÄSTA ETAPPBYTE AV FJÄRRVÄRME-
       LEDNINGARNA.

• UNDER VÅREN TRYCKER VI VÅR SORTERINGSNYCKEL SOM KOMMER 
SKICKAS UT TILL ALLA HUSHÅLL I KOMMUNEN.

• JUST NU UTFÖR VI VATTENMÄTARBYTEN I NORRA KALLINGE.


