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enorma bredbandssatsningen vi gör som 
kommer att pågå ända fram till 2020.

Till sist vill jag tacka alla våra 
kunder för det gångna året 
och önska er en riktig 
God Jul och ett Gott Nytt År.

Hans Nilsson, VD
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2015 närmar 
sig sitt slut. För oss på Miljöteknik har 
året varit fullt med projekt och stora 
utmaningar.

Några av våra största mål är att med 
beprövad och ny teknik ligga i utveck-
lingens framkant inom bl.a. miljöområ-
det, samt att alltid sätta kunden i fokus. 
Detta är något vi har jobbat mycket med 
under det gångna året. 

Som ett led i vårt förbättringsarbete 
genomför vi under december månad en 
kundundersökning för att få reda på vad 
du som kund tycker om oss och våra 
tjänster. Undersökningen finns på vår 
hemsida och vi uppskattar om du tar dig 
tid att svara på frågorna. 

Efter en välbehövlig vila över jul och 
nyår tar vi oss an våra nya utmaningar 
under 2016. Nämnas kan bl.a. den 

VI VILL VETA VAD DU TYCKER
Just nu genomför vi en KUNDUNDERSÖKNING för att få reda på vad du som 

kund tycker om oss och våra tjänster. 
Detta för att kunna förbättra vår service till dig ytterligare.  

Kundundersökningen finns att besvara på vår hemsida,
www.ronneby.se/miljoteknik.

Du som besvarar undesökningen är med i utlottningen av fina 
priser!

Läs mer på sista sidan!
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TÖMNING AV SOPKÄRL UNDER  JUL & NYÅR
Du som har tömning mellan 21 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 21 december ställer alltså ut dina 
sopkärl söndagen den 20e.

  KLIPP UT   KLIPP UT

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.

Detta gäller även för dig som har slam-
tömning!

Tänk på vår personals arbetsmiljö!

Vi ber er även att ha överseende med att vin-
tervädret kan orsaka förseningar av tömningar. 

Om så sker, låt era kärl stå kvar. tills vi tömt 
dem.

TAXOR 2016
Taxorna för Elnät, Fjärvärme och VA förblir oförändrade.

Renhållningen höjer taxan för osorterat och latrintömning med 20 %.

Mer information om våra taxor finner du på hemsidan 
www.ronneby.se/miljoteknik/kundtjanst 

Har du några frågor kan du även ringa kundtjänst på 0457-61 88 15.
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I förra numret av I din vardag efterlyste vi dina synpunkter angående Fyrfackssyste-
met. 

Ronneby Miljö & Teknik AB har gjort en omfattande utredning om vad det skulle 
innebära att införa fyrfackssystemet i Ronneby Kommun. Som ett led i utredningen 
ville vi ta reda på vad du som invånare i Ronneby kommun har för synpunkter och 
funderingar kring fyrfackssystemet. 

Ärendet ska upp i Miljötekniks styrelse i december och då ska bland annat resultatet 
från enkäten presenteras. Efter beslut i Miljötekniks styrelse går ärendet vidare för 
beslut i Kommunfullmäktige. Vi hoppas på ett beslut i början av nästa år.

VAD ÄR FNI - FASTIGHETSNÄRA INSAMLING

Fyrfacksystem innebär fastighetsnära insamling vid tomtgränsen. Idag använder ca 30 
kommuner fyrfacksystemet, bland annat vår grannkommun Karlshamn. Systemet med 
fyrfackskärl är i första hand avsett för villahushåll och små flerbostadshus. 

Hushållen har två stycken kärl som är indelade i fyra fack vardera d.v.s. åtta fack till-
sammans där matavfall, brännbart, plastförpackningar, pappersförpackningar, tidningar, 
metallförpack-
ningar, färgat glas 
och ofärgat glas 
läggs. 

Den stora förde-
len för hushållen 
är att producen-
tansvarsfraktio-
ner kan sorteras 
ut i facken direkt 
vid fastigheten.

240 RONNEBYBOR TYCKTE 
TILL OM FYRFACKSSYSTEMET



JULSORTERING
Under jul och nyår slängs det mer än 
vanligt. Det är bland annat presentpapper, 
wellpapp, julkort, värmeljus och 
sillburkar. Därför är det 
viktigt att även källsortera 
julen.

Här ser du några exempel på 
julskräp. En längre lista hittar 
du på vår hemsida. 
Under fliken Renhållning.

www.ronneby.se/miljoteknik/
renhallning/julsortering 
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SORTERA RÄTT TILL JUL
Julskräp:  Sorteras som: 
Adventsljusstake Elartiklar
Fyrverkeripjäs, avfyrad Brännbart
Fyrverkeripjäs, ej avfyrad Polisen
Glitter   Brännbart
Glögg, flaska  Glasförpackning
Julgran, plast  Metall
Julgranskulor, plast Brännbart
Julkort   Brännbart
Julkort med batterier Elartiklar
Omslagspapper  Pappersförpackning
Snöre   Brännbart

ÖPPETTIDER UNDER HELGERNA
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

SAMTLIGA ÅTERVINNINGSCENTRALER:
HAR STÄNGT ALLA HELGDAGAR  

VID JUL & NYÅR, SAMT 6/1. 
 

PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN I ANGELSKOG OCH KALLINGE 
HAR VI ÖPPET DEN 5/1 KL. 8:30-17:00

ÅTERVINNINGSSTATIONERNA I KOMMUNEN HAR ÖPPET 
DYGNET RUNT!



EN SAJT OM EL - VARFÖR DÅ?

Idag är el något självklart som många nästan inte ens tänker på. Det är något vi 
använder hemma, på jobbet och i skolan. Samhället, åtminstone i den industrialise-
rade världen, bygger helt och hållet på system som behöver el för att fungera. Både 
industrin och andra företag kräver ständig tillgång till el. Och många av oss är alltid 
uppkopplade med internet i telefonen, surfplattan och datorn.

Förutom att elen har gjort det enklare och effektivare att leva, så använder vi den 
också för att göra vår tillvaro bekvämare - och roligare. Vi pratar med varandra, tittar 
på film, spelar spel och lär oss nya saker. Allt tack 
vare el.

Nu har Ladda Sverige* tagit fram Elsajten - ett 
digitalt läromedel som berättar om hur el produ-
ceras och distribueras, och vad vi använder den 
till, både som individer och i vårt samhälle. För 
lärare finns även ett tydligt lärarrum med upplägg, 
diskussionsfrågor, labbar och kunskapstester.

Elsajten hittar du på svenskenergi.se/elsajten 

* Ladda Sverige är ett projekt inom Svensk Energi
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Svensk Energi har även tagit fram en faktabok för barn mel-
lan 3-6 år. Boken är framtagen tillsammans med förskolepe-
dagoger över hela landet och har som syfte att främja barns 
teknikintresse och ge förskolepedagogerna ett bra och inspi-
rerande läromedel om el. 

Vi lottar ut 4 exemplar av boken.

GRATTIS
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I FOKUS: BACKARYD VATTENVERK
Vattenverket levererar 70 m3 dricksvatten per dygn till invånarna i Backaryd. 

158 fastigheter är tillkopplade 
på det 4,1 km långa ledningsnä-
tet. Råvattnet tas ur två stycken 
grusfilterbrunnar ca 5meter 
djupa i Backaryd samt vid Bäcka-
sjön.

Vattnet luftas och järn/mangan 
och organiskt material renas 
bort i sandfilter i två steg. Det 
renade vattnet pH-justeras till 
pH 8 och renas slutligen
genom kolfilter. 

Som säkerhet mot bakterier pumpas det färdigbehandlade dricksvattnet genom en 
UV-barriär innan det distribueras till konsumenterna. 

Varvtalsstyrda pumpar ser till att hålla ett jämnt tryck i ledningsnätet.

* NORRA HULTA
* NYA OMRÅDET I EKENÄS
* PÅTORP
* HANGARVÄGEN M.FL.

Vill du vara med?
Anmäl ditt intresse på 
www.bredbandnu.se

VI BYGGER FIBER I HELA RONNEBY KOMMUN

NU BYGGER 
MILJÖTEKNIK 

FIBER 
I ERA OMRÅDENGRATTIS



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

DRYGT 200 RONNEBYBOR TYCKTE TILL 
OM FYRFACKSSYSTEMET

I förra numret av I din vardag efterlyste vi dina synpunkter angående Fyrfackssystemet. 

240 personer svarade på enkäten och genom utlottning vinner följande en varsin uppsättning 
miljövänliga påsar för frukt och grönt.

Grattis till:  Tommy Svensson (Ronneby), Mats Sellfrid (Ronneby), Roland Westerberg, 
(Ronneby), Ingela Birgersson (Kallinge), Helen Johansson (Ronneby) ni får vinsten hemskickad 
till er med post. 

KUNDUNDERSÖKNING 
- DINA ÅSIKTER ÄR VÄRDEFULLA 

FÖR OSS 
Just nu genomför vi en kundundersökning för att få reda på vad du som kund tycker om oss 
och våra tjänster. Detta för att kunna förbättra vår service till dig ytterligare. 
Kundundersökningen finns att besvara på vår hemsida 
www.ronneby.se/miljoteknik 

Vi uppskattar om du tar dig tid att svara 
på frågorna, det tar inte mer än några 
minuter.

Som tack för hjälpen lottar vi ut 5 st 
Trådlösa väderstationer till er som hjälper oss i 
vårt förbättringsarbete.

OBS! Du kan även ringa 
Kundtjänst 0457-61 88 15 om du vill besvara 
enkäten i pappersform.

Glöm inte att ange kontaktuppgifter om du vill 
vara med i utlottningen. 

UNDERSÖKNING

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: Lisa Svanberg 0457-61 82 45.  Ansvarig utgivare: Hans Nilsson 0457-61 81 67.

UNDERSÖKNING


