
DIN BÄSTA ELPRYL
Vissa kan inte leva utan sin dator, andra ser kaffebryggaren som sin allra käraste ägodel. Många 
kan inte vara utan sin TV, andra ser belysning som det absolut viktigaste. 
Vilken är din favorit? Vilken el-pryl kan du inte leva utan och varför?

VINN DITT FREDAGSMYS

Skriv in till oss och berätta vilken som är din bästa el-
pryl och en mening om varför så är du med i 
utlottningen av en popcornmaskin från OBH Nordica.

Posta eller e-posta ditt svar senast 31 mars.

Adress: Ronneby Miljö & Teknik AB, 372 80 Ronneby
E-post: info@miljoteknik.ronneby.se

I DIN VARDAG

Märk kuvertet/mailet”I din vardag - februari”
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NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

 TÄVLING  TÄVLING

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

TACK FÖR ERA BIDRAG
I förra numret efterlyste vi tips på hur man som privatperson kan göra för att minska avfallet. 
Vi fick in en hel del bra tips som vi presenterar i sin helhet på vår hemsida, 
www.ronneby.se/miljoteknik, tillsammans med våra egna förslag.

Vinnarna av de verklighetstrogna blockljusen som drivs med LED-batterier blev:
Karin Braune och Svea Svensson. GRATTIS! Blockljusen skickas hem till er med post.

De tipsade bland annat om:
• Använda båda sidorna på ett papper
• Använda tygpåsar istället för plast
• Använda grön och gul såpa istället för en massa olika rengöringsmedel
• Vatten och citronskivor kan användas som rengöring till mycket
• Baka banankaka av övermogna bananer.
• Göra matlådor av dina rester. 
• Frysa in mjölken och grädden om du inte hinner dricka upp den. 

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-
märkt papper.

Redaktör: Lisa Svanberg 0457-61 82 45.  Ansvarig utgivare: Hans Nilsson 0457-61 81 67.
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God fortsättning på det nya 
året. 2014, ett nytt år som för 
Miljöteknik innebär många 
och stora utmaningar. Många 
investeringar i våra verksam-
heter skall göras som skall 
säkerställa vår service till dig 
som kund. 

En av de större nyheterna, 
kommer att ske redan den 
1 april. Miljöteknik tar då 
över hela bredbandsansvaret 
i kommunen. Vi gör detta i 
samarbete med Karlshamns 
Energi och Affärsverken i 
Karlskrona. Samarbetet inne-
bär ett säkrare nät samt ett 
bättre utbud. 

Håll koll på vår hemsida, 
där fina erbjudande för att 
ansluta sig till fibernätet kom-
mer att finnas.

Hans Nilsson
                           VD

NYTT ÅR, 
NYA 

MÖJLIGHETER!

TACK
Ett stort tack till alla ni som tog er tid att 

medverka i vår kundundersökning. 
Undersökningen är en mycket viktig del i vårt 

förbättringsarbete.
Vi fick in otroligt många svar och håller just nu 

på att utvärdera och analysera svaren. 

Alla som fyllde i sina e-postadresser får en 
varsin tialott som tack! 

Lotten hämtas hos Miljöteknik på Soft Center 
eller skickas hem via post.

DU HAR VÄL SKAFFAT
E-FAKTURA?

Slipp en massa papper hem i brevlådan och 
krångliga OCR-nummer!

 

Logga in på din internetbank och registrera dig 
för e-faktura. Då får du alla dina fakturor elektro-
niskt till din internetbank. Du behöver inte fylla 
i en massa krångliga nummer, kan betala snabbt 

och enkelt och du slipper en massa papper hem i 
brevlådan. 

DESSUTOM SPARAR DU PÅ MILJÖN! 
EN VINST FÖR ALLA!

VÄLKOMMEN TILL KUNDTJÄNST
Det är kundtjänst som är ansiktet 
utåt gentemot kunderna. Här finns 
den stora kunskapen om våra 
olika verksamheter och varje dag 
svarar vi på ett stort antal frågor 
från allmänheten. Vi kan också 
hänvisa dig rätt om du behöver 
vägledning. 

God service och ett stort 
kundfokus, det är två ledord i vårt 
dagliga arbete.

... oc
h så 

har v
i 

rolig
t på job

bet!

RONNEBYPORTEN
- snabbt, enkelt och säkert!

Vi är stolta över att få presentera vår 
nya bredbandssatsning 
Ronnebyporten som kommer att inne-
bära en ökad service, bättre hantering 
på felanmälan och ett större utbud på 
tjänsteleverantörer. 
Ronnebyporten är ett samarbete med 
Karlshamns Energi och Affärsverken i 
Karlskrona. 

Ronnebyporten ersätter bredbandsväljaren och fungerar som ett tjänsteleverantörs-
fönster. Ronnebyporten kommer att stå klar 1:a april men redan nu kan du gå in på 
Karlshamnsporten för att se vilket utbud Ronnebyporten kommer att ha.

Håll utkik efter mer information och fina erbjudanden på vår hemsida.

PÅ GÅNG!

Från vänster: Angela Kristiansson, Jaana Linder, Li Öljefors, Lisa Johansson och Eva Österling.
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• Allt som inte kan sorteras eller 
spolas ner i avloppen ska till pap-
perskorgen.

• Våra miljöstationer tar hand om det 
avloppsverken, vattenverken och 
naturen inte kan.

• Använd aldrig hobby- och konstnärs-
färger som innehåller kadmium .

• Många produkter vi använder i var-
dagen kan återvinnas. 

Sverige har vi ett av världens renaste 
vatten. Men inget är naturligtvis så bra att 

det inte kan bli bättre. 

TACK FÖR DIN HJÄLP!

RENT VATTEN ÄR VIKTIGT
Mitt vatten är ditt vatten – ett evigt kretslopp. Vi är många i Sverige som 
jobbar för friskt vatten och rena sjöar och hav. Enkla tips på hur du kan 
hjälpa till finns på www.svensktvatten.se.

Du påverkar reningen och miljön, som våra 
älvar och vattendrag, sjöar och hav!
Det beror nämligen på vad du spolar ner 
i toaletten. Tyvärr spolas andra saker ner i 
toaletterna än det som de är avsedda för.

Reningsverken är först och främst byggda 
för att rena vattnet från näringsämnen som 
kväve och fosfor samt från organiskt ma-
terial. Kemikalier, tungmetaller och medi-
cinrester är mycket svårare att få bort ur 

avloppsvattnet. Därför är det viktigt att detta inte hamnar i toaletten, handfatet, vasken 
eller golvbrunnen.

Din insats gör skillnad. Med enkla handlingar i vardagen hjälper du till att 
bidra till friskt vatten, rena hav och sjöar. 

• Spola bara ner urin, avföring och toapapper i toan.
• Gör rent rätt. Du kan göra en stor insats genom 

att köpa produkter utan miljögifter.
• Ta bilen till biltvätten så räddar du naturen från 

farliga ämnen.
• Kranvatten är alltid bättre än vatten på flaska. Det 

sparar både pengar och miljö.
• Överdosera inte när du tvättar – kolla bruksanvis-

ningen på förpackningen.
• Använd tandkräm och deodorant utan triclosan.
• Köp allväderskläder utan polyfluorerade impreg-

neringsmedel.
• Se till att inga miljöfarliga ämnen hamnar i avlop-

pet.
• Lämna gamla och oanvända mediciner till apote-

ken.

Hårdhet
[°dH]

Hårdhet
[°dH]

Ronneby 2,3 Hallabro 5,1

Kallinge 2,7 Belganet 5,6

Bräkne-Hoby 4,5 Eringsboda 3,4

Backaryd 2,2 Möljeryd 2,1

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

Här är ditt vattens värden avseende 2012:

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 hem-

sida www.ronneby.se/miljoteknik under fliken Vatten och Avlopp.
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DAGS ATT ÅTERVINNA
Alldeles för många batterier ligger på hög i byrålådor över 

hela Sverige. Omkring 64 % av de lösa batterierna åter-
vinns. Det är alldeles för lite. I lådan gör batterierna ingen 

nytta.  
  

 Vi vill att alla ska lämna in både lösa batterier och prylar 
som innehåller batterier till återvinning, så snart de har 

slutat fungera. 
På det sättet kan vi spara på jordens resurser. 

Batteriinsamlingen byter namn till Batteriåtervinningen och 
slutar därmed samla och börjar istället återvinna.

På www.batteriatervinningen.se kan du läsa mer om hur 
du återvinner olika typer av batterier. Du kan även se var 

närmaste batteriholk finns utplacerad.

Upp till 98 % av ett batteri 
kan återvinnas.
  
Under 2012 kom cirka 
5 600 ton bärbara batterier 
ut på den svenska markna-
den. Cirka 3 600 ton gick 
till återvinning. 
  
Varje år sorteras och åter-
vinns mer än 26 miljoner 
prylar som kan innehålla 
batterier i anläggningar 
över hela landet.
 
Det finns ungefär 10 000 
holkar och rör för småbat-
terier i Sverige och cirka 
2600 insamlingsplatser 
som tar emot både lösa 
batterier och prylar med 
inbyggda batterier. 

KOMPOSTPÅSAR
I det bruna kärlet lägger vi allt som kan komposteras, 
såväl växt- som fisk- och köttrester. Det kan vara bland 
annat kaffesump, vissna blommor, blomjord, trädgårdsav-
fall, frukt, köttrester, fiskrens, te och hushållspapper. 

Det komposterbara avfallet skickar vi till biogasanlägg-
ningen i Mörrum där de genom torr-rötning gör biogas 
av matavfallet.

För att processen inte ska störas och 
kvalitén på biogasen ska bli så bra som 
möjligt är det viktigt att avfallet slängs 
i de kompostpåsar av papper 
som vi tillhandahåller.

Kompostpåsarna finns att hämta på 
våra bemannade återvinningscentraler 
samt kommunens Medborgarservie.

OBS! Majsstärkelsepåsar får alltså INTE användas!

TACK FÖR DIN HJÄLP!

EN GOD MORGON?
- inte utan el

Den 23 januari var det premiär för Elens dag. 
Med el gör vi allt möjligt, det är värt att upp-
märksammas. Utan el skulle ingenting fungera. 
Inga lampor skulle lysa, inga tåg skulle gå, inga 
datorer skulle fungera, inget kaffe skulle kunna 
bryggas. Hur skulle en värld utan el se ut? 

På vår hemsida listar vi sex skäl till att fira elens 
dag www.ronneby.se/miljoteknik.

VILKEN ÄR DIN FAVORIT-ELPRYL? 
MISSA INTE VÅR TÄVLING PÅ SISTA SIDAN! 

RÄDDAR LIV
2013 gick alla anställda på Miljöteknik en kurs i 
Hjärt & Lungräddning. Denna utbildning hålls var 
tredje år och går igenom hjärt- & lungräddning 
samt defibrillering med hjärtstartare.

Miljöteknik har ca 100 anställda utspridda på olika 
anläggningar och kontor i kommunen. I verksam-
heten ingår också stora återvinningscentraler där 
det rör sig många människor. 
      
      
                          

På www.hjartstartarregistret.se finns information om var hjärtstartare finns placerade i hela landet.

Sedan 2011 har vi hjärtstartare utplacerade på 
följande ställen:

• Återvinningscentralen, Angelskog  
• Återvinningscentralen, Kallinge  
• Värmeverket i Sörby   
• Reningsverket i Rustorp
• Miljötekniks förråd i Sörby
• Miljötekniks kontor på Soft Center

Arbets- och miljösamordnare Anette Säljö-Lager  
med kundtjänsts hjärtstartare

Hjärtstartarna har enkla 
instruktioner och ska kunna 

användas av alla i en 
nödsituation.


