
SJUNGA KORTARE ARIOR I DUSCHEN?
Vilket är ditt bästa tips för ett klimatsmart boende? Lägga locket på 
grytan eller sjunga kortare arior i duschen? Eller kanske har du ett ännu 
bättre tips på hur vi kan vara klimatsmarta i vårt boende? Bara fanta-
sin sätter gränserna! Tänk högt och lågt, det är inte alltid de största 
förändringarna som ger det bästa genomslaget.

Posta eller e-posta ditt svar senast den 5 januari 2015 och 
var med och tävla om en miljövänlig rostfri termos från  
Klean Kanteen för vinterns kyliga och härliga utflykter.

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

I DIN VARDAG

Märk kuvertet/mailet”I din vardag - december”

NR. 4 - DECEMBER 2014
NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

 TÄVLING  TÄVLING

PANTA MERA
I förra numret berättade vi att Pantsystemet firar 30 år i år, och att vi i Sverige är bland de 
bästa i världen på att panta. Vi undrade om ni visste hur många 
burkar och flaskor vi återvinner i Sverige varje år.

Rätt svar är 1568 000 000 burkar och flaskor

Ingen visste den exakta siffran, men de tre som kom närmast 
var: Birgitta Abrahamsson, Ronneby, Marianne Andersson, 
Johannishus, och Claes Larsson, Kallinge. 

GRATTIS TILL VINSTEN! STILRENA GLASUNDERLÄGG FRÅN 
DORRE HAR SKICKATS HEM TILL VINNARNA MED POSTEN!

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

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.

GOD JUL  
 

ÖNSKAR VI PÅ MILJÖTEKNIK VÅRA KUNDER!
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från Kärragårdens vattenverk i Leråkra.
Vårt primära mål är att komma bort från 
det befintliga området och hitta nya brunn-
nar med rent vatten. Detta arbete pågår 
intensivt.
 

Efter denna tråkiga inledning vill jag berätta 
om några positiva projekt som vi genom-
fört. Vi har fått Fortifikationsverket som ny 
fjärrvärmekund och i skrivande stund är 
bygget i full gång med att lägga ledningar 
till F17. Utredningar med att minska det 
fossila bränslet har kommit en bra bit på 
väg. Tillståndsansökan är inlämnad och vi 
väntar på besked.  

Vi har lagt en elkabel till Gökalv. Detta 
innebär att vi får en säkrare elleverans till 
hela Kuggebodahalvön. Arbetet blir helt 
klart i början på 2015. 

Avfallsplanen är beslutad och likaså VA-
planen. Detta kommer att innebära stora 
utmaningar för Miljöteknik. 

Trots ett omtumlande år ser jag med till-
försikt fram emot 2015.

Till sist vill jag önska er alla en riktigt GOD 
JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Hans Nilsson 
VD

 
2014 går mot sitt slut. Medeltemperatu-
ren har varit långt över det normala och 
vi har fått höra om värmerekord efter 
värmerekord enda sedan temperaturen 
började mätas på 1800-talet. Tempera-
turen har ju en stor betydelse för vår 
försäljning på fjärrvärme och elnätssidan. 
Vårt resultat för 2014 kommer därför att 
bli negativt.  

Den 16 december 2013 fick vi beskedet 
att en del av våra dricksvattenbrunnar i 
Kallinge var förorenade med PFAS, ett 
onaturligt ämne som inte ska finnas i 
vårt dricksvatten. Vi reagerade direkt och 
stängde av vattenverket i Brantafors. Efter 
byte av kol i kolfiltren körde vi i maj igång 
en liten del av produktionen i Kallinge. I 
september märkte vi att värdena började 
stiga igen och av säkerhetsskäl stängde vi 
åter verket. Allt dricksvatten till Ronneby 
och Kallinge med omnejd levereras idag 

2014 - ETT OMTUMLANDE ÅR

VATTENTORNET LYSER 
RÖTT TILL JUL

Under oktober månad belyste Miljöteknik vattentor-
net i rosa för att visa vårt engagemang i kampen mot 
bröstcancer. Från första advent belyser vi vattentor-
net i rött, för nu närmar sig julen!

Fjärrvärmeledning till F17. Miljöteknik 
fick i slutet av sommaren en ny storkund 
i Fortifikationsverket. Två kilometer långa 
fjärrvärmeledningar ska byggas. Arbetet 
med ledningen till Fortifikationsverkets 
panncentral 
startade under 
första veckan i 
oktober och allt 
ska vara färdigt 
och driftsatt 
under juni 2015.

Smått om Miljöteknik...

I oktober firade Miljöteknik 15 år. 

Den 4 december deltog Miljöteknik i 
arbetsmarknadsdagen Sveriges Häfti-
gaste Jobb på Stadshuset. Inbjudna 
var gymnasieungdomar, årskurs nio och 
arbetslösa, som fick besöka Stadshuset 
och få information om de yrken som 
finns inom Ronneby kommun. Miljötek-
nik valde att belysa yrket Drifttekniker, 
där vår representant var Per Dahlgren, 
Drifttekniker på Sörbyverket, som berät-
tade om sitt yrke.

ÖPPETTIDER UNDER HELGERNA

Passa 
på!

RONNEBYPORTEN - Bredband till alla

VAR MED OCH PÅVERKA -  
ANMÄL DITT INTRESSE IDAG  

Anmäl ditt intresse till bredbandsnätet på 
bredbandnu.se  

De första 250  
som anmäler sig mellan  

2014-12-15 och 2015-01-15 
får en tianlott!

VI BYGGER UT DÄR INTRESSET 
ÄR STÖRST!

KUNDTJÄNST: 
 

VI HAR STÄNGT ALLA HELGDAGAR 
VID JUL & NYÅR, SAMT 6/1. 

DEN 23/12 STÄNGER VI KL. 12:00 
DEN 5/1 STÄNGER VI KL. 15:00

ÅTERVINNINGSCENTRALERNA I 
ANGELSKOG OCH KALLINGE: 

 

VI HAR STÄNGT ALLA HELGDAGAR  
VID JUL & NYÅR, SAMT 6/1.  

DEN 5/1 HAR VI ÖPPET KL. 8:30-17:00

Grävjobb på Häggatorpsvägen 
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TAXOR 2015

Taxorna för Elnät förblir oförändrade, likaså taxorna 
för Fjärrvärmen.

FÖRÄNDRINGAR AV TAXOR INFÖR 2015

Vatten och Avlopp höjer den fasta avgiften med 6 % och den rörliga avgiften med 2 %.
Renhållningen höjer taxan för sophämtning med 4 %.

Tanktömning av enskilda avlopp, slutna tankar och fettavskiljare höjs med 4 %. 
Taxorna för osorterat och latrintömning höjs med 20 %.

Anläggningsavgiften för VA höjs med 35 %.

Mer information om våra taxor kommer i nästa nummer av I vår vardag.  
Har du några frågor kan du även ringa kundtjänst på 0457-61 88 15.

TÖMNING AV SOPKÄRL UNDER  JUL & NYÅR

Du som har tömning 22, 23, 24 och 25 december och 1 januari  
ställer ut dina sopkärl en dag innan ordinarie tömningsdag och låter 

dem stå tills de blivit tömda! Du som har tömning den 22 decem-
ber ställer alltså ut dina sopkärl söndagen den 21e.

  KLIPP UT   KLIPP UT

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 kundnum-
mer och lösenord som du hittar på din faktura.
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TACK FÖR ATT 
DU SKOTTAR

Förr än vi anar, överrump-
lar vintern oss. Vi ber därför 
dig som kund att efter snöfall 
skotta och sanda vägen mellan 
kärlens uppställningsplats och 
hämtningsplats. Även platsen där 
kärlet står ska vara skottad och 
sandad för att minimera halkris-
ken.

Vi ber er även att ha överse-
ende med att vintervädret kan 
orsaka förseningar av tömningar. 
Om så sker, låt era kärl stå kvar. 

JULSORTERING
Under jul och nyår 
slängs det mer än van-
ligt. Det är bland annat 
presentpapper, well-
papp, julkort, värmeljus 
och sillburkar. Därför 
är det viktigt att även 
källsortera julen.

EUROPA 
MINSKAR 
AVFALET
Europa minskar avfallet är en 
kampanj som pågår i hela 
Europa och årets tema är min-
skat matsvinn. Idag slänger vi ca 
460 kg sopor/person varje år. Av 
de 460 kg är drygt 70 kg matav-
fall.

För tips om hur du ska göra för 
att minska matsvinnet, läs mer 
på vår hemsida.

SORTERA RÄTT TILL JUL
Julskräp:   Sorteras som: 
Adventsljusstake  Elartiklar
Fyrverkeripjäs, avfyrad  Brännbart
Fyrverkeripjäs, ej avfyrad  Polisen
Glitter    Brännbart
Glögg, flaska   Glasförpackning
Julgran, plast   Brännbart
Julgranskulor, plast  Brännbart
Julkort    Pappersförpackningar
Julkort med batterier  Elartiklar
Omslagspapper   Pappersförpackning
Snöre    Brännbart

EN LÄNGRE LISTA HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA. 

Tänk på hastigheten när du kör förbi en stillastående 
sopbil. Gatan är renhållningsarbetarnas arbetsplats!
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VÄRLDSTOALETTDAGEN 2014
Världstoalettdagen den 19 november 
är ett initiativ från FN som ska belysa 
bristen på toaletter i världen.

Hur skulle ditt liv påverkas om du inte 
hade tillgång till en toalett, inte ens ett 
torrdass? För oss är det en tankelek ef-
tersom toaletter är självklarheter för oss 
- men för 2,5 miljarder människor är det 
verklighet. 2015 kommer fortfarande en 
tredjedel av jordens befolkning helt sakna 
tillgång till toaletter - och det innebär att 
FNs sanitetsmål inte kommer att uppfyl-
las. Vi måste göra något åt detta. Och en 
bra början är att ta hand om vårt vatten 
och våra avlopp här i Sverige. 

FÄRG - EN RIKTIG MILJÖBOV
Varje år hamnar omfattande mängder kemikalier i vårt avlopp. Må-
larfärg är en besvärlig källa till de kemikalier som spolas ner i våra 
toaletter och avlopp. All färg, även miljömärkt och vattenbaserad färg, 
ska lämnas som farligt avfall på återvinningscentralen. Det gäller även 
tomma burkar med intorkad färg likväl som trasor, penslar och rollers 
med rester av färg samt det lösningsmedel som du har tvättat dina penslar med.

Att spola ner färg är lika dåligt för miljön som att slänga batterier i matavfallet.

En riktig bov bland färgerna är hobby- och konstnärsfärger i gula och röda nyanser, som 
fortfarande idag kan innehålla mycket höga halter kadmium. Tungmetallen är skadlig för 
miljön och redan vid låga doser utgör kadmium en hälsorisk. Reningsverken får årligen 
in 220 kg kadmium, där denna färg står för 10 % och är en av de enskilt största källorna 
som vi kan påverka. 220 kg kadmium i naturen skulle exempelvis kunna förstöra hela 
Hjälmaren, Sveriges fjärde största sjö. Tänk på att aldrig spola ned färgrester, köp aldrig 
hobby- och konstnärsfärger med kadmium. Det finns alternativ. Välj hobby-/konstnärs-
färg som är märkta med ”hue”, ”sub” eller ”imit”, de är garanterat kadmiumfria.

INFORMATION OM PFAS  
I BRANTAFORS VATTENVERK

Den 16 december 2013 beslutade Miljöteknik att omedel-
bart stänga Brantafors vattenverk i Kallinge. Orsaken var att 
Länsstyrelsen och Miljöteknik upptäckt höga halter av ämnet 
PFAS i både råvatten och utgående vatten till nätet. 

PFAS har inte tidigare påträffats i dricksvattnet, eftersom det 
inte har varit upptaget bland de ämnen som enligt Livsmed-
elsverkets anvisningar ska analyseras vid vattenverk. Att det 
nu upptäcktes var ett resultat av Länsstyrelsens utökade 

miljöövervakning hösten 2013. Rapporten kan läsas här: www.svensktvatten.se/Aktu-
ellt/Nyheter/Dricksvatten-nyhetslista/Brandskum/

Efter stängningen av Brantafors fick vattenverkets 5000 kunder istället sitt vatten 
levererat från vattenverket i Ronneby - Kärragården. Sedan den 16 maj 2014 levere-
rades åter vatten från Brantafors. Två av fyra tidigare använda vattentäkter används 
inte längre på grund av höga halter av PFAS. Vatten togs istället från de två vattentäk-
ter som hade mycket låga eller omätbara halter av PFAS, och renades i nyinstallerade 
kolfilter innan det levererades. Regelbunden provtagning skedde i flera punkter i 
processen. Med endast två vattentäkter var vattenverkets kapacitet begränsad, där-
för fick Kallinge delar av sitt vatten från Kärragården. 
 
Miljöteknik fortsatte att regelbundet kontrollera PFAS-halterna i det utgående vatt-
net. Dessa låg fortfarande långt under gränsvärdet på 90 ng/l, men värdena började 
sakta att stiga. Som en säkerhetsåtgärd stängdes därför den 13 oktober 2014 åter 
vattenverket Brantafors. Tack vare ett sammankopplat nät med vattenverket Kärra-
gården, kan Kallingeborna försörjas med rent dricksvatten därifrån. 
 
Flera utredningar pågår för att klarlägga orsaken till spridningen av PFAS, vilka hälso- 
och miljöeffekter det kan ha, hur föroreningen i marken ska hanteras, hur vattenför-
sörjningen ska tryggas på lång sikt. Flera parter medverkar i de samordnade utred-
ningarna, bl.a. Miljöteknik, Försvarsmakten, Ronneby kommun, Länsstyrelsen och 
Arbets- och Miljömedicin i Lund. Även Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen 
är involverade. 
 
Kart- och gaturegister om vilka som fått dricksvatten från Brantafors finns på Stads-
huset i Ronneby, Biblioteket i Ronneby och Biblioteket i Kallinge. Besök gärna dessa 
för att få information om du fått dricksvatten levererat från Brantafors. Information 
om PFAS finns även på Kommunens hemsida på Internet. Adressen är: http://www.
ronneby.se/PFAS För fler frågor kontakta Miljötekniks kundtjänst 0457- 61 88 15. 

Din insats gör skillnad! Med enkla handlingar i vardagen hjälper du till 
att bidra till friskt vatten, rena hav och sjöar. 
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Julkort    Pappersförpackningar
Julkort med batterier  Elartiklar
Omslagspapper   Pappersförpackning
Snöre    Brännbart

EN LÄNGRE LISTA HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA. 

Tänk på hastigheten när du kör förbi en stillastående 
sopbil. Gatan är renhållningsarbetarnas arbetsplats!
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från Kärragårdens vattenverk i Leråkra.
Vårt primära mål är att komma bort från 
det befintliga området och hitta nya brunn-
nar med rent vatten. Detta arbete pågår 
intensivt.
 

Efter denna tråkiga inledning vill jag berätta 
om några positiva projekt som vi genom-
fört. Vi har fått Fortifikationsverket som ny 
fjärrvärmekund och i skrivande stund är 
bygget i full gång med att lägga ledningar 
till F17. Utredningar med att minska det 
fossila bränslet har kommit en bra bit på 
väg. Tillståndsansökan är inlämnad och vi 
väntar på besked.  

Vi har lagt en elkabel till Gökalv. Detta 
innebär att vi får en säkrare elleverans till 
hela Kuggebodahalvön. Arbetet blir helt 
klart i början på 2015. 

Avfallsplanen är beslutad och likaså VA-
planen. Detta kommer att innebära stora 
utmaningar för Miljöteknik. 

Trots ett omtumlande år ser jag med till-
försikt fram emot 2015.

Till sist vill jag önska er alla en riktigt GOD 
JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Hans Nilsson 
VD

 
2014 går mot sitt slut. Medeltemperatu-
ren har varit långt över det normala och 
vi har fått höra om värmerekord efter 
värmerekord enda sedan temperaturen 
började mätas på 1800-talet. Tempera-
turen har ju en stor betydelse för vår 
försäljning på fjärrvärme och elnätssidan. 
Vårt resultat för 2014 kommer därför att 
bli negativt.  

Den 16 december 2013 fick vi beskedet 
att en del av våra dricksvattenbrunnar i 
Kallinge var förorenade med PFAS, ett 
onaturligt ämne som inte ska finnas i 
vårt dricksvatten. Vi reagerade direkt och 
stängde av vattenverket i Brantafors. Efter 
byte av kol i kolfiltren körde vi i maj igång 
en liten del av produktionen i Kallinge. I 
september märkte vi att värdena började 
stiga igen och av säkerhetsskäl stängde vi 
åter verket. Allt dricksvatten till Ronneby 
och Kallinge med omnejd levereras idag 

2014 - ETT OMTUMLANDE ÅR

VATTENTORNET LYSER 
RÖTT TILL JUL

Under oktober månad belyste Miljöteknik vattentor-
net i rosa för att visa vårt engagemang i kampen mot 
bröstcancer. Från första advent belyser vi vattentor-
net i rött, för nu närmar sig julen!

Fjärrvärmeledning till F17. Miljöteknik 
fick i slutet av sommaren en ny storkund 
i Fortifikationsverket. Två kilometer långa 
fjärrvärmeledningar ska byggas. Arbetet 
med ledningen till Fortifikationsverkets 
panncentral 
startade under 
första veckan i 
oktober och allt 
ska vara färdigt 
och driftsatt 
under juni 2015.

Smått om Miljöteknik...

I oktober firade Miljöteknik 15 år. 

Den 4 december deltog Miljöteknik i 
arbetsmarknadsdagen Sveriges Häfti-
gaste Jobb på Stadshuset. Inbjudna 
var gymnasieungdomar, årskurs nio och 
arbetslösa, som fick besöka Stadshuset 
och få information om de yrken som 
finns inom Ronneby kommun. Miljötek-
nik valde att belysa yrket Drifttekniker, 
där vår representant var Per Dahlgren, 
Drifttekniker på Sörbyverket, som berät-
tade om sitt yrke.

ÖPPETTIDER UNDER HELGERNA

Passa 
på!

RONNEBYPORTEN - Bredband till alla

VAR MED OCH PÅVERKA -  
ANMÄL DITT INTRESSE IDAG  

Anmäl ditt intresse till bredbandsnätet på 
bredbandnu.se  

De första 250  
som anmäler sig mellan  

2014-12-15 och 2015-01-15 
får en tianlott!

VI BYGGER UT DÄR INTRESSET 
ÄR STÖRST!

KUNDTJÄNST: 
 

VI HAR STÄNGT ALLA HELGDAGAR 
VID JUL & NYÅR, SAMT 6/1. 

DEN 23/12 STÄNGER VI KL. 12:00 
DEN 5/1 STÄNGER VI KL. 15:00

ÅTERVINNINGSCENTRALERNA I 
ANGELSKOG OCH KALLINGE: 

 

VI HAR STÄNGT ALLA HELGDAGAR  
VID JUL & NYÅR, SAMT 6/1.  

DEN 5/1 HAR VI ÖPPET KL. 8:30-17:00

Grävjobb på Häggatorpsvägen 



SJUNGA KORTARE ARIOR I DUSCHEN?
Vilket är ditt bästa tips för ett klimatsmart boende? Lägga locket på 
grytan eller sjunga kortare arior i duschen? Eller kanske har du ett ännu 
bättre tips på hur vi kan vara klimatsmarta i vårt boende? Bara fanta-
sin sätter gränserna! Tänk högt och lågt, det är inte alltid de största 
förändringarna som ger det bästa genomslaget.

Posta eller e-posta ditt svar senast den 5 januari 2015 och 
var med och tävla om en miljövänlig rostfri termos från  
Klean Kanteen för vinterns kyliga och härliga utflykter.

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

I DIN VARDAG

Märk kuvertet/mailet”I din vardag - december”

NR. 4 - DECEMBER 2014
NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

 TÄVLING  TÄVLING

PANTA MERA
I förra numret berättade vi att Pantsystemet firar 30 år i år, och att vi i Sverige är bland de 
bästa i världen på att panta. Vi undrade om ni visste hur många 
burkar och flaskor vi återvinner i Sverige varje år.

Rätt svar är 1568 000 000 burkar och flaskor

Ingen visste den exakta siffran, men de tre som kom närmast 
var: Birgitta Abrahamsson, Ronneby, Marianne Andersson, 
Johannishus, och Claes Larsson, Kallinge. 

GRATTIS TILL VINSTEN! STILRENA GLASUNDERLÄGG FRÅN 
DORRE HAR SKICKATS HEM TILL VINNARNA MED POSTEN!

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

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.

GOD JUL  
 

ÖNSKAR VI PÅ MILJÖTEKNIK VÅRA KUNDER!


