
TACK FÖR ERA BIDRAG!

I förra numret efterlyste vi tips på vad ni vill läsa om i kommande nummer av ”I din vardag”. 
De fyra bästa förslagen belönas med praktiska sorteringspåsar för glas, metall, papper och plast.. 
Vinnarna är Harriet Persson, Folke Morén, Max Canessa och Carina Larsson.
Vinsten skickas till er på posten.

VAD ÄR DET VÄRT FÖR DIG?

Våra liv är fyllda av praktiska, eldrivna hjälpmedel som gör vår vardag enklare och festliga 
tillfällen festligare. Enklare, bättre och roligare. Men är det värt det? Det kan bara du själv 
svara på. Tycker du att det är värt att lägga 1,50 kr för att kunna surfa på din laptop i 
37 timmar, ha infravärmaren igång i 60 minuter eller raka dig med din rakapparat i 
184 timmar? 

Nu har du möjligheten att vinna en ELIQ. En ELIQ är en 
elmätare som hjälper dig att identifiera hur mycket ström som 
olika apparater förbrukar i hemmet, och därmed vad de kos-
tar. För att på så sätt ta reda på om det är värt det för dig?

Svara på frågan för att vara med i utlottningen:
Hur mycket kostar elen för en smartphone under ett år?
1. 4,50 kr/år  x. 10,50 kr/år 2. 15,50 kr/år

Posta eller e-posta ditt svar senast 31 maj.
Adress: Ronneby Miljö & Teknik AB, 372 80 Ronneby
E-post: info@miljoteknik.ronneby.se

I DIN VARDAG
NYHETER OCH INFORMATION FRÅN 

RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

Märk kuvertet/mailet”I din vardag - april”

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

NYA RUTINER PÅ ÅTERVINNINGEN
nu utvecklar vi återvinningen på våra 

återvinningscentraler och avfallsstationer

E-FAKTURA
spara tid och miljön

BESTÄLL VÅR OMTYCKTA JORD
från och med 29 april kan du beställa vår jord 

NR. 2 - APRIL 2013

VÅRSTÄDA
hyr din container hos oss

Du hittar oss på Soft Center

Parkering och ingång 
från andra sidan

 TÄVLING  TÄVLING

TÖMNING AV SOPKÄRL UNDER VÅR OCH SOMMAR

Under vår och sommar kör vi in 1:a maj, Nationaldagen och Midsommarafton. 
Detta innebär att du som har tömning någon av dessa dagar ska 

ställa ut dina sopkärl 2 dagar innan ordinarie tömninsdag och låta dem 
stå tills de blivit tömda!

  KLIPP UT   KLIPP UT

TÖMNING AV SOPKÄRL UNDER 
VÅR OCH SOMMAR 

inkörning vissa helgdagar



Just nu pågår arbetet med att bjuda in 
föredragshållare och externa utställare till 
mässan och vi lovar att intressanta namn 
kommer att delta.

Håll utkik efter mer information som 
kommer att presenteras i press och i radio 
under våren och hösten.

Väl mött till en spännande och intressant 
mässa i höst.

 

Hans Nilsson, VD

Den 18 till 19 oktober 2013 kommer 
Miljöteknik att anordna en ENERGI- 
OCH MILJÖMÄSSA. Mässan ska 
hållas på Gymnasieskolan Knut Hahn 
och anordnas i samarbete med elever 
och lärare på skolan. Den 18 oktober på 
eftermiddagen kommer gymnasieelever 
och högstadieelever i kommunen att få 
möjlighet att besöka mässan. Den 19 
oktober inbjuds allmänheten att göra ett 
besök på mässan för att få ökad kunskap 
i hur man uppnår hållbar utveckling. 
Besökarna ska även få en insikt om vad 
energi tillför i vår vardag samt en kunskap 
om hur man genom aktiva val kan energi-
effektivisera i sin egen vardag. På mässan 
kommer Miljöteknik att visa upp sin 
verksamhet och externa utställare knutna 
till mässans tema kommer finnas på plats 
för att visa sin verksamhet.
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MILJÖTEKNIK SATSAR PÅ INFORMATION OCH 
ÖKAD KUNSKAP FÖR RONNEBY KOMMUNS INVÅNARE

SÅ PÅVERKAR VÄDRET DIN FAKTURA

Upplever du att det är stora skillnader på dina fakturor? Förklaringen kan, bland annat, 
vara kraftiga temperaturskilllnader. Din fjärrvärmeanvändning, men även din el-
användning följer utetemperaturen. Vintern 2012/2013 har bjudit på låga temperaturer 
och mycket snö. 

År Månad Medeltemperatur
2010 December -5,8
2011 December +3,3
2012 December -2,3

Enligt SMHI är skillnaden på medeltemperaturen i december 2012 och december 2011 
5,6 grader kallare 2012. Detta påverkar din användning av el och värme. Även 
vindförhållanden påverkar användningen.
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NU ÄR DET DAGS ATT BESTÄLLA VÅR OMTYCKTA JORD

Från och med 29 april kan du återigen beställa vår omtyckta jord som vi 
framställer av hushållskomposten. Jorden kan antingen köpas direkt från vår 
anläggning på Angelskog eller beställas för hemleverans.

Vi har följande jordprodukter:
• Planteringsjord
• Anläggningsjord
• Toppdress
Planteringsjord och toppdress säljs i lösvikt och storsäck. Anläggningsjord säljs endast 
i lösvikt.

JORD I LÖSVIKT
Anläggningsjord 200 kr/ton
Planteringsjord 225 kr/ton
Toppdress 225 kr/ton

Utkörningsavgift 700 kr/timmen tillkommer.

PLANTERINGSJORD OCH TOPPDRESS I 
STORSÄCK
1 säck 600 kr/st
2:a + följande säckar 325 kr/st

En storsäck innehåller ca 900-1000 liter.

BESTÄLL DIN JORD ENKELT OCH BEKVÄMT VIA FORMULÄRET PÅ VÅR 
HEMSIDA WWW.RONNEBY.SE/MILJOTEKNIK ELLER RING 

KUNDTJÄNST 0457-61 78 56.

SOMMARTÖMNING

Hämtning av avfall för sommarbostäder är vecka 20-37 (13 maj t.om. 13 sept). 
Jämn vecka 20-36. Udda vecka 21-37. Totalt 9 ordinarie gånger. Kontakta 
Renhållningens kundtjänst 0457-61 78 56 om du är osäker på vilken vecka du har.

TÖMNING AV SOPKÄRL UNDER VÅR OCH SOMMAR

Vissa helgdagar kör vår hämtningspersonal in sina turer. Du ser vilka dagar detta sker 
på sista sidan i tidningen. Klipp ut och sätt upp på kylskåpet!
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NU UTVECKLAR VI ÅTERVINNINGEN 
-Ytterligare en fraktion på våra återvinningscentraler 

och avfallsstationer!

På våra återvinningscentraler (Angelskog och Kallinge) och avfallstationer ( Johan-
nishus, Bräkne-Hoby, Backaryd, Hallabro och Eringsboda) ersätter vi containern för 
restavfall med en fraktion för brännbart och en för ej sorterbart avfall. Detta 
för att öka återvinningen och spara på miljön. Innan har du som lämnat avfall bara 
kunnat lämna större brännbart avfall i restavfallet. Detta har vi sedan sorterat upp i två 
fraktioner, en för brännbart och en för ej sorterbart. Men nu, med de nya fraktionerna 
kan du alltså lämna ditt avfall på rätt plats direkt. 

Detta gör att vi minskar användandet av våra maskiner för att sortera avfallet, och du 
som kund kan sortera ditt avfall redan när du lastar din bil/ditt släp hemma. En vinst för 
miljön!

BRÄNNBART EJ SORTERBART

Välkommen till våra 
återvinningscentraler och avfallsstationer!

Vi har återvinningscentraler i Angelskog och Kallinge.  Avfallsstationer i Bräkne-Hoby, 
Backaryd, Johannishus, Hallabro och Eringsboda.

STÄNGT UNDER VÅR/SOMMAR:
Valborgsmässoaftonskväll, 1:a maj, Kristi himmelfärdsdag, Pingstafton, Pingstdagen, 
Sveriges Nationaldag, Midsommarafton, Midsommardagen
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MYT:  ELEN HAR ALDRIG VARIT SÅ DYR

År 1890 kostade 1 kWh 80 öre, man var då tvungen att arbeta i 3 timmar för att ha råd 
att köpa 1 kWh el. År 1940 var den siffran nere i 10 minuter. Idag, år 2013 ca 1/2 
minut! Så är elen verkligen jättedyr? Vad jämför vi med då?

För priset av en magnumglass kan du:

 Ladda din mobil 1 vecka (räcker 168 dagar)
+  Ha en adventsljusstake (LED) tänd i 2 veckor 
+ Köra 5 tvättmaskiner
+ Titta på TV i 46 timmar
+  Använda din laptop i 46 timmar

=  22 kr motsvarar ca 15 kWh

SÅ, ÄR ELEN VERKLIGEN JÄTTEDYR?

PÅFYLLNING AV POOLER

Antalet swimmingpooler har ökat inom kom-
munen. Boende i Backaryd, Belganet, Hallabro, 
Eringsboda, Möljeryd och Bräkne-Hoby ska före 
påfyllning av pooler större än 3 m³ meddela detta 
till Miljöteknik. 

Ring Mattias Andersson 0457- 61 78 82 
på VA-verket eller kontakta Kundtjänst 
0457- 61 88 15.

ÖPPETTIDER
ANGELSKOG OCH KALLINGE ÅTERVINNINGSCENTRAL

 Mån, ons, tors 08.30-19.00  Lunchstängt: 
 Tis, fre  08.30-17.00  12.00-12.30 (Angelskog) 
 Lör  09.00-13.00  12.00-13.00 (Kallinge)

AVFALLSSTATIONER 
Bräkne-Hoby, Backaryd, Johannishus, Hallabro, och Eringsboda

 Mån, ons  17.00-19.00  
 Lör  09.00-13.00



VI MINIMERAR RISKEN FÖR ÖVERSVÄMNINGAR

Miljöteknik bygger dagvattendamm 
på brunnsvallen. Den gamla is-
rinken rivs och på den ytan kom-
mer dagvattendammen att byggas. 
Dagvattendammen byggs som ett 
led i att minimiera de återkommande 
källaröversvämningar som Blasius-
området har haft de senaste åren. 

I samband med bygget av dagvatten-
dammen så kommer ledningsarbeten 
att ske på Skogsgårdsgatan och 
Blasius königsgatan vecka 16-28.
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PÅ GÅNG

• Sommarvattnet öppnas 15 april om temperaturen tillåter.

• Miljöteknik leasar sin första elbil. Den levereras innan sommaren.

• Barnkalas på torget lördag 8 juni med gratis aktiviteter för alla barn. Anord-
nas för femte året i rad tillsammans med kommunen och Ronnebyhus.

• Information om insatssäckar kommer skickas ut under april månad tillsam-
mans med sorteringsnyckeln. 

       Håll utkik efter kupongen i din brevlåda!

BYTE AV VATTENMÄTARE

Matti Borg arbetar på 
Miljötekniks vattenmätarverkstad 

och är den som sköter 
våra vattenmätarbyten. 

Just nu utför han byten i Kallinge!

PARKERING

DAGVATTENDAMMNYA LEDNINGAR

BRUNNSVALLEN
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SKA DU TÖMMA GARAGET, RENSA I KÄLLAREN ELLER 
RÖJA I TRÄDGÅRDEN?

HYR EN CONTAINER AV OSS!
(gäller privatpersoner)

Utkörning och hämtning  650 kr
Hyra/dygn   30 kr
Skifte av container (tömning) 300 kr
Tippavgift/ton blandat avfall 875 kr
Priserna varierar beroende av vad du 
slänger i containern.   
  

För beställning, mer prisuppgifter samt övrig information ber vi dig kontakta 
Renhållningens kundtjänst på telefon 0457- 61 78 56. 

Du kan även fylla i formuläret på vår hemsida, www.ronneby.se/miljoteknik så hör vi 
av oss och hjälper dig med att beställa den utrustning som passar bäst för ändamålet.

DU HAR VÄL SKAFFAT E-FAKTURA?

Du vet väl om att du kan få din faktura från oss som e-faktura? Logga in på din 
internetbank och registrera dig för e-faktura. Du får då alla dina fakturor elektroniskt 
till din internetbank. Då slipper du fylla i en massa krångliga nummer, vilket sparar tid, 
och dessutom sparar du på miljön!

TÄNK PÅ ATT LASTA SÄKERT

Innan du kör till oss med ditt avfall se till att lasta rätt och säkert.
• Fäst lasten ordentligt
• Täck ordentligt
• Överlasta inte

Om det vid kontroll visar sig att lastsäkringen inte 
är tillräcklig stoppas DU direkt för vidare transport. 
Lasten måste då säkras om. Dessutom bötfälls 
chauffören och det kan även leda till att körkortet 
dras in om felet anses vara grovt!


