
SJUNGA KORTARE ARIOR I DUSCHEN?
I förra numret ville vi ha tips på ett klimatsmart boende, vi har fått in många 
bra tips och här är några av dem:
• Använd vattenkokare till att koka upp vattnet till pastan, det sparar energi.
• Stäng av duschen när du tvålar in dig, då sparar du varmvatten.
• Tina alla frysta varor i kylskåpet, På detta sätt sparar du energi pga att den 

frysta maten hjälper till att hålla kylen kall medan varorna tinar.
• Ersätt trasiga och förtorkade tätningslister i fönster och dörrar med nya 

lister.

Grattis till: Ingela Birgersson, Kallinge och Ingemar Arrhenius, Listerby som 
kom med bra tips.

GRATTIS TILL VINSTEN! 
En termos har skickats hem till 

vinnarna med posten!

HUR LÅNGT ÄR VÅRT ELNÄT?
Över hela landet slingrar sig kraftledningar med förgreningar ut i landet i ett finmaskigt elnät. 
Sveriges elnät är totalt 55 500 mil långt, det motsvarar 13,8 varv runt jorden.

Hur många mil långt är Ronneby Miljötekniks elnät?

Posta eller e-posta ditt svar och din adress senast den 4 mars och var med och 
tävla om en pannlampa med ledbelysning.

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

Märk kuvertet/mailet”I din vardag - Februari”
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NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB
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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
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Nu är det dags att ta tag i 2015 och alla 
utmaningar som det för med sig! Vi ser 
fram emot ett spännande år med många 
nya projekt och utmaningar. Ni kommer 
få följa flera av dem på vår hemsida, i so-
ciala medier och i tidningen I din vardag.

Hans Nilsson 
VD

2015 - Nytt år med nya möjligheter
DEN 23 JANUARI FIRADE VI ELENS DAG

ÅRETS TEMA VAR ”LADDAD”

Utan elen skulle inte vår vardag funka. Tack vare den är vårt liv ljusare, tryggare, 
lättare, friskare, roligare och varmare. Förutom att ge oss ljus och värme har elen 
möjliggjort en fantastisk industriell utveckling och revolutionerat allt från hushålls-
arbete och sjukvård till kommunikation och fritid. Idag kan vi inte föreställa oss en 

vardag utan el.

Vi fortsätter firandet och tillsammans med Enkla 
Elbolaget ger vi dig möjligheten att ladda din 
elbil gratis med el fram till sommaren 2015.

Vad symboliserar ”Ladda” för dig? Använd #elensdag i sociala medier.

En semla på ett kafé kostar ca 30 kr.
Om man köper el istället räcker det till:

• Att ladda mobiltelefonen varje natt i ett helt år
• Ta en härlig varm dusch i 10 minuter

• Spela Xbox eller PS3 i 10 timmar
• Och titta på TV i 12 timmar

Smått om Miljöteknik...
Avfallsplanen för Ronneby kommun 
2014-2020 finns att läsa på miljötekniks 
hemsida. Det är i avfallsplanen som kom-
munen sätter sina ambitioner. Här anger 
vi våra målområden och vad vi vill uppnå. 
Den övergripande målsättningen med pla-
nen är att hantera avfallet på bästa sätt för 
att nå ett långsiktigt hållbart kretslopps-
samhälle, hållbart såväl ur ekonomiskt, 
socialt som miljömässigt perspektiv.

Miljöpolicy - grunden för vårt  
miljöarbete
Ronneby Miljö & Teknik AB skall med be-
prövad och ny teknik ligga i utvecklingens 
framkant inom miljöområdet med krets-
loppstänkande och energieffektivitet som 
grund för en långsiktigt hållbar fossilbräns-
lefri kommun. 

Nya grundvattenbrunnar i Brantafors 
- Kallinge
Under våren kommer fyra stycken nya 
brunnar att uppföras i Karlsnäsområdet. 
De kommer att provpumpas under ett 
antal månader för att säkerställa vattentill-
gången och kvalitén.

TÖMNING AV 
SOPKÄRL UNDER 

PÅSKHELGEN
Under påsk kör vi in Långfredagen den 

3 april. Det innebär att du som har töm-
ning denna dag, ska ställa ut dina sopkärl 
2 dagar innan ordinarie tömningsdag och 

låta dem stå tills de blir tömda.

DU SOM BOR I HULTA

DU GLÖMMER VÄL 
INTE ATT ANMÄLA

 DITT INTRESSE 
PÅ BREDBANDNU.SE

RONNEBYPORTEN



TILLFÖRLITLIG VÄRMEKÄLLA
  Lägre kostnader
  Obegränsat med varmvatten
  Bekymmersfritt och tryggt
  Miljövänligt och resurssnålt

Vill du veta mer, besök vår hemsida eller kontakta kundtjänst på nr 0457-61 88 15
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INGEN BERÖRD AV STORMEN 
”EGON”

Stormen ”Egon” slog till mycket hårt mot Sverige, på vissa håll med orkanstyrka. 
Översvämningar, kraftiga snöfall och starka vindar orsakade mycket problem. Träd föll 

över vägar, broar stängdes, flera tåglinjer och färjor ställdes in. 

Bland Miljötekniks kunder blev 
inget hushåll berört av stormen ”Egon” 

Miljöteknik har under de senaste åren moderniserat 
och gjort stora investeringar i elnätet. Genom att 
i första hand ersätta oisolerade luftledningar med 
nedgrävda kablar, detta för att vädersäkra och öka 

leveranssäkerheten. 

Vi erbjuder våra hushåll ett tryggt och säkert 
elnät där större delen av hög- och lågspänningska-
beln är nedgrävd. Det finns endast 14 mil av hög- 
och lågspänningsluftledningar i Miljötekniks elnät.
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INGET FETT I AVLOPPET!
FETT HÖR INTE HEMMA I AVLOPPET. 

FÖRSÖK ALLTID ATT TA HAND OM FETTRESTER VID MATLAGNING 
OCH SLÄNG DEM I SOPORNA ISTÄLLET.

Om du häller ut matolja och fett i diskhon blir det lätt stopp i ditt avloppet. Det 
beror på att fettet stelnar och bildar fettproppar i avloppsledningen. Till sist kan det 

bli helt stopp, med översvämningar och andra otrevligheter som följd. 
Om du har matolja från till exempel fritering över, häll tillbaka det i flaskan eller i en 
gammal mjölkförpackning och släng bland de vanliga soporna. Fett brinner bra, men 

ställer bara till det i avloppet. Får du mycket 
fett kvar i stekpannan, torka av det värsta med 

hushållspapper innan du diskar den. 

Restauranger och storkök har speciella fettav-
skiljare för att minska problemet med fettavlag-

ringar i avloppssystemet.

HAR DU SKAFFAT E-FAKTURA?
Slipp krångliga OCR-nummer och massa papper i brevlådan! 
Logga in på din internetbank och registrera dig för e-faktura.

DU SPARAR PÅ MILJÖN! EN VINST FÖR ALLA!

VAD FÅR DU SPOLA NER I 
TOALETTEN?

Det enda du får spola ner i toaletten är fekalier och toalettpapper, 
eller som vi vanligtvis säger: kiss, bajs och toapapper.

Det vatten vi använder ingår nämligen i ett ständigt kretslopp. Vår uppgift är att se till 
att det är rent när det återvänder till naturen – din uppgift som ”vattenanvändare” är 
att se till att inga föremål eller farliga ämnen spolas ner i avloppet. På så sätt hjälps vi 

åt att se till att kretsloppet fungerar.

Du får INTE spola ned: 

Hushållspapper, NÄSDUKAR, servetter, våtservetter, TOPS, Matfett, 
Bomullstussar, FARLIGT AVFALL, Fimpar, Snus, Bindor, TAMPONG, Kondomer, 

Kattsand, Strumpbyxor, Plasthöljen till doftblock och mycket mer...

ENDAST KISS, BAJS OCH TOALETTPAPPER!
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I FOKUS: DÖNHULTS VATTENVERK
Ronneby kommuns invånare får sitt dricksvatten från grundvatten som 
renas i Miljötekniks nio olika vattenverk. Varje dygn produceras cirka 
6000 m3 dricksvatten som via ett 55 mil långt vattenledningsnät levere-

ras till cirka 28 000 av Ronneby kommuns invånare.  
 

Framöver kommer vi att presentera våra vattenverk 
där Dönhults vattenverk i Bräkne-Hoby blir först ut.

Dönhults vattenverk försörjer Bräkne-
Hoby och närliggande kustområde 

med 450 m3 dricksvatten/dygn. 815 fastigheter är kopplade 
till dricksvattenverket. Råvatten renas från nitrat samt pH-
justeras.  Vattnet pumpas genom en UV-barriär som säkerhet 
mot bakterier innan det distribueras till hushållen. För att få ett 
jämnt vattentryck är det 6,5 mil långa ledningsnätet kopplat till 
ett vattentorn. Vattentornet är 33 m högt och rymmer 700 m3 
dricksvatten. 

För att hålla en hög kvalite och möta dagens klimatförsändring-
ar har ytterliggare en råvattentäckt undersökts i Bräkne-Hoby. 
En ny brunn har borrats i Hjälmsa i en nerlagd och återställd 
grustäkt. 

För närvarande pågår ett cirka 2 km långt ledningsarbete. Arbetet beräknas vara klart 
under våren 2015 och Dönhults vattenverk kommer då att byggas om för att även 
klara reningen av det nya råvattnet från Hjälmsa. Ombyggnaden, som beräknas vara klar 
2016, kommer att innebära reningssteg med sandfilter för reduktion av järn, en uppgra-
dering av dagens nitratfilter samt kolfilter.

 Filter, UV & pumpar i Dönhult vattenverk.

TACK FÖR ATT 
DU SKOTTAR

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

Vi ber er även att ha överseende med att vintervädret kan 
orsaka förseningar av tömningar. Om så sker, låt era kärl stå 
kvar tills vi tömt dem.

Tänk på hastigheten när du kör förbi en stillastående sopbil. 
Gatan är renhållningsarbetarnas arbetsplats!

Sopsortering sparar energi 
och naturresurser

Genom att sortera olika sorters avfall separat blir det mycket lättare att återvinna 
dem. Ju renare avfallet är desto större möjligheter finns det att använda materialen 
på nytt. Mycket mer än förpackningar och tidningar kan återvinnas. Men det är bara 
förpackningar och tidningar som ska lämnas på återvinningsstationen. Övrigt avfall 
kan du lämna på återvinningscentralen i Kallinge eller på Angelskog.

Några exempel på hur mycket som kan sparas genom materialåtervinning:
• En konservburk som återvinns spar energi som räcker till 7 timmars tv-tittande
• En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn
• Du kan koka 38 koppar kaffe på din dagstidning
• En påse matavfall kan bli biogas som räcker till 2,5 kilometers bilkörning
• Återvinn cykeln så sparas lika mycket koldioxid som om du kört bil mellan  

Ronneby och Kalmar – 12 mil

Saknar du 
sorteringsnyckeln?

Kontakta kundtjänst 
så skickar de en ny 

till dig, eller läs på vår 
hemsida hur du ska 

sopsortera.
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  Bekymmersfritt och tryggt
  Miljövänligt och resurssnålt
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INGET FETT I AVLOPPET!
FETT HÖR INTE HEMMA I AVLOPPET. 

FÖRSÖK ALLTID ATT TA HAND OM FETTRESTER VID MATLAGNING 
OCH SLÄNG DEM I SOPORNA ISTÄLLET.

Om du häller ut matolja och fett i diskhon blir det lätt stopp i ditt avloppet. Det 
beror på att fettet stelnar och bildar fettproppar i avloppsledningen. Till sist kan det 

bli helt stopp, med översvämningar och andra otrevligheter som följd. 
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hushållspapper innan du diskar den. 

Restauranger och storkök har speciella fettav-
skiljare för att minska problemet med fettavlag-

ringar i avloppssystemet.

HAR DU SKAFFAT E-FAKTURA?
Slipp krångliga OCR-nummer och massa papper i brevlådan! 
Logga in på din internetbank och registrera dig för e-faktura.

DU SPARAR PÅ MILJÖN! EN VINST FÖR ALLA!

VAD FÅR DU SPOLA NER I 
TOALETTEN?

Det enda du får spola ner i toaletten är fekalier och toalettpapper, 
eller som vi vanligtvis säger: kiss, bajs och toapapper.

Det vatten vi använder ingår nämligen i ett ständigt kretslopp. Vår uppgift är att se till 
att det är rent när det återvänder till naturen – din uppgift som ”vattenanvändare” är 
att se till att inga föremål eller farliga ämnen spolas ner i avloppet. På så sätt hjälps vi 

åt att se till att kretsloppet fungerar.

Du får INTE spola ned: 

Hushållspapper, NÄSDUKAR, servetter, våtservetter, TOPS, Matfett, 
Bomullstussar, FARLIGT AVFALL, Fimpar, Snus, Bindor, TAMPONG, Kondomer, 

Kattsand, Strumpbyxor, Plasthöljen till doftblock och mycket mer...

ENDAST KISS, BAJS OCH TOALETTPAPPER!
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SJUNGA KORTARE ARIOR I DUSCHEN?
I förra numret ville vi ha tips på ett klimatsmart boende, vi har fått in många 
bra tips och här är några av dem:
• Använd vattenkokare till att koka upp vattnet till pastan, det sparar energi.
• Stäng av duschen när du tvålar in dig, då sparar du varmvatten.
• Tina alla frysta varor i kylskåpet, På detta sätt sparar du energi pga att den 

frysta maten hjälper till att hålla kylen kall medan varorna tinar.
• Ersätt trasiga och förtorkade tätningslister i fönster och dörrar med nya 

lister.

Grattis till: Ingela Birgersson, Kallinge och Ingemar Arrhenius, Listerby som 
kom med bra tips.

GRATTIS TILL VINSTEN! 
En termos har skickats hem till 

vinnarna med posten!

HUR LÅNGT ÄR VÅRT ELNÄT?
Över hela landet slingrar sig kraftledningar med förgreningar ut i landet i ett finmaskigt elnät. 
Sveriges elnät är totalt 55 500 mil långt, det motsvarar 13,8 varv runt jorden.

Hur många mil långt är Ronneby Miljötekniks elnät?

Posta eller e-posta ditt svar och din adress senast den 4 mars och var med och 
tävla om en pannlampa med ledbelysning.

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

Märk kuvertet/mailet”I din vardag - Februari”

I DIN VARDAG
NR. 1 - FEBRUARI 2015

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

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-  
och FSC-märkt papper.

Redaktör: Linda Karlsson 0457-61 78 84.  Ansvarig utgivare: Hans Nilsson 0457-61 81 67.

RONNEBYPORTEN

VAR MED OCH 
PÅVERKA - 

ANMÄL DITT 
INTRESSE IDAG PÅ
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