
PANTA MERA
Pantsystemet firar 30 år i år. Sverige var 1984 ett av de första länderna i Europa att införa 
pant på burkar. Idag är vi bland de bästa i världen på att panta, vi har fler än 10 000  
återvinningsställen att lämna aluminiumburkar och flaskor på.

Hur många burkar och flaskor tror du 
att vi återvinner i Sverige per år?  

Skicka ditt svar till oss så är du med och tävlar om 
stilrena glasunderlägg (6-pack) av borstad alumi- 
nium från Dorre. De tre som kommer närmast vinner.

Posta el e-posta ditt svar till oss senast den 31 oktober.
Adress: Ronneby Miljö & Teknik AB, 372 80 Ronneby
E-post: info@miljoteknik.ronneby.se

I DIN VARDAG

Märk kuvertet/mailet ”I din vardag - oktober”
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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 SVAR
I förra numret berättade vi att för ungefär 30 kronor får du en latte på stan. Och så undrade 
vi vad du tror att en villa betalar i genomsnitt för sin hushållsel per dag - mer eller mindre än 
30 kr?

I genomsnitt betalar en villa 9 300 kronor för sin  
hushållsel per år (beräknat på 1,50 kr/kWh) vilket  
innebär en daglig kostnad på knappt 26 kronor.
Detta kan jämföras med snittkostnaden för en latte
på stan som är drygt 30 kronor.
Rätt svar är alltså mindre än 30 kr!

Vinnare av miljövänliga muggar från BIOBU, som  
lämpar sig utmärkt för en hemmagjord latte, blev  
Harry Björk, Johannishus, och Jessica Nordin, Ronneby.  
Vinsten skickades till vinnarna via post innan sommaren.  
GRATTIS! 

Miljö
Ronneby Miljö & Teknik 
AB är ett bolag som 
värnar om miljön. Vi är  
miljöcertifierade enligt 
ISO 14001:2004. ”I din var-
dag” är tryckt på Svanen-  
och FSC-märkt papper.

Redaktör: Linda Glimstedt 0457-61 82 28.  Ansvarig utgivare: Hans Nilsson 0457-61 81 67.



HAR DU 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 fak-
turor elektroniskt till din internetbank. Du behöver inte fylla i en massa krångliga num-

mer, kan betala snabbt och enkelt och du slipper en massa papper hem i brevlådan. 

DESSUTOM SPARAR DU PÅ MILJÖN! EN VINST FÖR ALLA!
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Efter en av de finaste somrar-
na vi haft på länge sätter vi i 
höst högsta fart med alla våra 
projekt inom Miljöteknik.  
 

Nämnas kan bl.a. fjärrvärme-
ledningen som ska byggas till 
Fortifikationsverket (F17) i 
Kallinge. Ett annat stort pro-
jekt är att hitta nya dricks-
vattenbrunnar i Kallinge.  Vi 
byter ut en etapp av fjärrvär-
meledningarna i Hulta Norra.  
Läggning av en sjöelkabel från 
Ronneby hamn till Gökalv 
kommer också att påbör-
jas under hösten. Framför 
allt fortsätter satsningen på 
bredbandet i kommunen. Håll 
utkik efter nya erbjudanden 
under hösten och vintern.  

Detta är bara ett axplock av 
alla projekt som kommer att 
startas upp under hösten och 
vintern.

EN HÖST FULL  
AV PROJEKT

SNABBASTE LADDAREN I BLEKINGE
Sedan 2012 deltar Ronneby kommun i GreenCharge Sydost som är ett projekt kring 
användandet av elfordon i samhället. Som ett led i 
detta har kommunen satt upp som mål att ha 10 
elbilar i kommunens verksamheter. Kommunen har 
idag 2 elbilar, Ronnebyhus 1 och Miljöteknik numera 
2 stycken. 

Sedan i juni kan den som besöker Ronneby ladda sin 
elbil snabbt och enkelt. Då invigdes Blekinges första 
snabbladdare för elbil i Ronneby på stadshusets 
parkering. Stationen är unik i Blekinge och en av få i 
södra Sverige. Istället för de 6-8 timmar som det tar 
att ladda bilen vid en vanlig laddstation går det på 20-30  
minuter med snabbladdaren. Projektet med snabbladdaren har letts av Miljötekniks 
driftchef för elnät, Jens Hansen. Enkla Elbolaget förser laddaren med gratis el fram till 
sommaren 2015.

Smått om Miljöteknik...

Barnkalaset 2014 ägde rum lörda-
gen den 23 augusti på torget i Ronneby. 
Miljöteknik, tillsammans med Ronnebyhus 
och kommunen, anordnade evenemanget, 
som var helt gratis för barnen. Flera roliga 
aktiviteter och många glada besökare gjorde 
Barnkalaset till en lyckad dag.

Miljöteknik fanns även på plats den 13 
september på Ronnebyhus invigning 
av Fruktgårdarna i Kallinge. Vi bjöd på 
dricksvatten, godis, höll i tävling, och pratade 
med besökarna.

Den 19 september deltog Miljötek-
nik på Trafikantveckans avslutning på 
Ronneby torg för att visa vår nya elbil, 
en Opel Ampera hybrid. Den Europeiska 
trafikantveckan är en upplysningskampanj 
som äger rum i september varje år. Kam-
panjen går ut på att motivera medborgarna 
att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så 
stor utsträckning som möjligt. Kampanjen 
ska också uppmuntra att man i de europe-
iska städerna på olika sätt underlättar för 
invånarna att använda dessa alternativ. 

Den 20 september ställde vi ut på 
Ronneby NU-mässan och berättade 
bland annat om vår nya bredbandssatsning 
Ronnebyporten. 

Miljötekniks miljöskola för 3:or och 
4:or i Ronneby kommun genomför-
des under september. Nästa tillfälle att 
anmäla sig blir till våren. Mer info finns på 
www.ronneby.se/miljoteknik/miljoskola

Hans Nilsson
                           VD



 

ENKLA ELBOLAGET HAR FLYTTAT IN
I början av sommaren gick flyttlasset och  
Enkla Elbolaget flyttade in hos Miljöteknik. 
- Allt för att komma närmare kunderna, säger 
Carina Persson, kundsupportansvarig. 
Från måndag till torsdag, kl 08-16, finns Mari, 
Sara eller Monica från Enkla Elbolaget på plats 
för att besvara frågor och hjälpa till att hitta 
rätt elavtal till kunderna.

Enkla Elbolaget har huvudkontoret i Karls-
hamn, men vill komma närmare kunderna 
och har de senaste åren även etablerat sig i 
Göteborg, Norrköping, Malmö, Olofström, 
och nu senast i Ronneby. 

På gån
g!

                                                                Från vänster: Mari Masch, Sara Magnusson Ödman, Monica Svensson 

DAGS FÖR HÖSTSTÄDNING?
HYR EN CONTAINER AV OSS!

(gäller privatpersoner)

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/hyracontainer 

så hör vi av oss och hjälper dig med att beställa den utrustning som 
passar bäst för ändamålet.

DAGS FÖR HÖSTSTÄDNING?

MYS ENERGISMART I HÖST 

Höstmörkt och lite ruggigt, men samtidigt årets bästa tid att mysa. Passa på att göra några 
energismarta åtgärder innan du slår dig ned i soffan med temugg och myspläden. 

1. Använd stearinljus istället för värmeljus och billigare vanliga ljus. De senare består av 
paraffin som utvinns ur petroleum, vilket är sämre både för miljön och inomhusklimatet.
2. Använd lågenergilampor med varmt ljus och dimmer, eller komplettera med ledlampor 
som ger helt andra möjligheter till stämningsljus.
3. Se till att dina fönster och dörrar har fräscha tätningslister. Då slipper du elda för krå-
korna, samtidigt som du håller höstvindarna ute.
4. Ge ditt värmesystem en översyn, oavsett om du har vattenburen fjärrvärme eller vär-
meväxlare så blir inomhusklimatet både skönare och mer energieffektivt om det är rätt 
inställt.

RONNEBYPORTEN
- Bredband till alla

I juni lanserade Miljöteknik sin om- 
fattande bredbandssatsning Ronneby- 
porten i samarbete med Karlshamn  
Energi! Ronnebyporten är den nya samlings-
platsen för digitala nytta- och nöjestjänster i 
Ronnebys bredbandsnät. 

Är du inte ansluten till vårt bredbandsnät? Gå 
in på bredbandnu.se och gör en intresseanmä-
lan. 

Håll utkik efter mer info och fina erbju-
danden på vår hemsida  

 

        UTREDNING AV AVFALLSPLAN 
 

Miljöteknik har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för fastighetsnära insamling 
(FNI) i Ronneby kommun. Enligt Avfallsplanen finns det sex mål som berör hante-
ringen av avfall, Mål 4 Öka Materialåtervinning, är en av dem. I detta mål ingår det 
att utreda fastighetsnära insamling. Insamlingssystemen, som utreds av Miljöteknik, är 
fyrfackssystem samt optisk sortering. Utredningen ska presenteras för kommunen vid 
årsskiftet 2014/2015.
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VAD RÄKNAS SOM FARLIGT AVFALL? 
 

Farligt avfall är skadligt för naturen och för människors 
och djurs hälsa om det hanteras fel. Därför är det 
viktigt att du sorterar det för sig så att det kommer till 
rätt slags behandling. 

• Färg och limrester.
• Lösningsmedel, t.ex. lacknafta, thinner, terpentin, 

aceton och fotogen.
• Syror och alkalier, t.ex. batterisyra, kaustiksoda och ammoniak.
• Bekämpningsmedel, t.ex. insektsspray och myrr.
• Sprayflaskor med innehåll, t.ex. färg, kemikalier och hårvårdsprodukter.
• Kvicksilverhaltigt avfall, termometrar, lysrör och lågenergilampor.
• Fotokemikalier, t.ex. framkallare och fixeringsvätskor.
• Batterier, t.ex. bilbatterier och småbatterier. Tänk också på de batterier som finns 

dolda t.ex. i uppladdningsbara apparater som mobiltelefoner, leksaker.
• Överblivna läkemedel ska alltid lämnas till Apoteket med undantag av flytande 

cytostatika som kan lämnas på våra återvinningscentraler. 

Vad händer med det farliga avfallet efter det lämnat Miljöteknik?
 

När det farliga avfallet sorterats av utbildad personal på Miljöteknik transporteras det till 
Ragn-Sells samt till El-Kretsen. Där sorteras avfallet återigen för att sedan lämnas vidare 
till behandlingsanläggningar som är specialiserade på att behandla olika slags farligt avfall. 
Avfallet destrueras eller återvinns beroende på det farliga avfallets egenskaper. 

Vid farligt avfall som sprayflaskor och färgburkar används en kryo-process för att kunna 
skilja ut förpackningen från färgrester och annat farligt avfall. Processen innebär att färg-
burkar, filter och färgaerosoler fryses ned med hjälp av flytande kväve, till 180 minusgra-
der. Därefter krossas det frysta materialet så att det går att separera plåten från färgen.

Det finns fortfarande en del farligt avfall som inte går att göra ofarligt. För att få bort 
sådant material från kretsloppet skickas det till ett speciellt lager där det slutförvaras. 

HANTERINGEN AV FARLIGT AVFALL
- en viktig miljöfråga

Du vet väl att felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk 
för skada på människan och miljön. 

Det är därför viktigt att inte blanda det 
med annat avfall utan att lämna in det 
separat till våra återvinningscentraler och 
avfallscentraler. Några av de egenskaper 
som utmärker farligt avfall är att det kan 
vara giftigt, cancerframkallande, frätande, 
fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande 
eller brandfarligt.  

Var särskilt uppmärksam på nedanstående varningsetiketter:       

                                                               TÄNK PÅ:

• Håll farligt avfall borta från soppåsen.
• Märk gärna förpackningen med vad den innehåller.
• Blanda inte olika sorters farligt avfall utan lämna in dem var för sig.
• Kontrollera så att förpackningen inte läcker.
• Tomma burkar, spänner och flaskor ska sorteras som förpackningar.

 

VISSTE DU ATT 2013 samlades  
72 240 ton farligt avfall in från hushållen 
i Sverige. I mängden ingår även 44 000 ton 
impregnerat virke och 5 300 ton asbest.

 
FARLIGT AVFALL SKA ALLTID LÄMNAS PÅ VÅRA 

ÅTERVINNINGS- OCH AVFALLSCENTRALER!
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