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2016 - ett helt orört år 
med stora möjligheter och många 
intressanta projekt som alla går ut 
på att ge er kunder tjänster med bra 
kvalité från ett bolag som alltid har 
kunden i fokus.

Vi kommer under året bland annat 
arbeta med att:
• minska användandet av fossila 

bränslen. 
• modernisera alla våra taxor.
• anordna en Energi och Miljö-

mässa 23 april på gymnasiesko-
lan Knut Hahn i samarbete med 
eleverna.

• installera en turbin för elpro-
duktion genom vårt EU-projekt.

• besluta om fastighetsnära insam-
ling (FNI). 

• sammanställa resultatet av 
vår kundundersökningen och 
påbörja ytterligare förbättrings-
arbeten.

• bygga ut bredbandet i raketfart 
för att uppnå beslutade mål.

Ovan är ett axplock av de största 
projekten som vi kommer arbeta 
med under året!

”Jag vill även 
passa på att 

önska er 
alla en god 
fortsättning 
på det nya 

året!”
Hans Nilsson, VD
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UDDA VECKA 
BLIR JÄMN 

VECKA
2015 avslutades med udda vecka och 
2016 har inletts med udda vecka. Det 
gör att du som har haft sophämtning 
udda vecka från och med årsskiftet 

kommer att få soporna hämtade jämn 
vecka.

På www.ronneby.se/miljoteknik 
kan du se vilken vecka just du 

har tömning!

Lördag 23 april klockan 10.00-16.00 äger 
2016 års Energi och miljömässa rum på Knut 
Hahn. Mässan är ett samarbete med eleverna 
på gymnasieskolan.

Mässan bjuder på utställare, föredrag, tävlingar, 
aktiviteter, barnkalas och mycket mer.........

Läs mer sidorna 6-7.

VÄLKOMMEN!

TACK FÖR DIN 
MEDVERKAN

Ett stort tack till alla er som tog er 
tid att medverka i vår 

KUNDUNDERSÖKNING som vi 
genomförde under december/januari.  
Undersökningen är en mycket viktig 

del i vårt förbättringsarbete.

Vi fick in drygt 700 svar och arbetar 
just nu med att utvärdera och analy-

sera svaren. 

Ni som besvarade undersökningen 
kunde vara med och tävla om tråd-

lösa väderstationer. Vinnarna hittar ni 
på sista sidan i tidningen.

ENERGI OCH MILJÖMÄSSAN 
FRAMTIDEN I RONNEBY KOMMUN - VERKLIGHET OCH VISION

VATTENMÄTARBYTE - SKÄRPTA KRAV
Vi byter alla kunders vattenmätare med ett 
intervall på 10 år. Detta gör vi för att säkra 

att du alltid har en felfri mätare som visar rätt 
förbrukning. 

Cirka två veckor innan besök skickar vi hem 
ett brev till dig med förslag på tid. Om tiden 

inte skulle passa, går det bra att boka om den.

OM DU INTE ÄR HEMMA VID DEN ÖVERENSKOMNA TIDEN FÖR 
MÄTARBYTET DEBITERAS DU EN KOSTNAD FÖR FÖRGÄVESBESÖK 
ENLIGT MILJÖTEKNIKS GÄLLANDE PRISLISTA, FÖR NÄRVARANDE 

625 KR INKL MOMS.

Mer information om vattenmätarbyten finner du på vår hemsida, 
www.ronneby.se/miljoteknik
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* EKENÄS (HAMNEN)
* SANDEN (BRÄKNE-HOBY)
* HALLABRO
* BACKARYD
* ERINGSBODA
* JOHANNISHUS

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

GRATTIS
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FILM: SÅ GÅR DET TILL ATT FÅ 
FIBER TILL VILLOR

Nu lanserar vi vår nya film, ”Så går det till att få fiber till villor”. Filmen berättar om 
hur det går till när vi gräver och ansluter din villa till fibernätet. 
Filmen finns på vår hemsida www.ronneby.se/miljoteknik/bredband och på 
Youtube.

 6 NYA OMRÅDEN UNDER 
2016

Arbetet med att ansluta villor i Norra Hulta, nya området i Ekenäs, 
Påtorp och i Kallinge (Hangarvägen m.fl) pågår just nu för fullt och 
under 2016 kommer vi erbjuda bredband i ytterligare 6 områden.

ALLT MED BREDBAND GÅR I RAKETFART

Du missar väl inte chansen? 
På www.bredbandnu.se kan du läsa mer och även anmäla ditt intresse 

för bredband via fiber. 

Nu bygger Miljöteknik fiber i hela 

Ronneby kommun

Vill du vara med?

Anmäl ditt intresse på www.bredbandnu.se
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ENERGI OCH MILJÖMÄSSAN 2016 - FRAMTIDEN I RONNEBY KOMMUN: VERKLIGHET OCH VISION
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RONNEBYS MILJÖPRIS DELAS UT PÅ MÄSSAN
En nyhet på årets mässa är att Ronnebys miljöpris delas ut för berömvärd insats 
inom miljöområdet.  Insatsen ska leda till en bättre och mer hållbar miljö genom 
exempelvis information, undervisning, produktutveckling eller annat utmärkande 
miljöarbete.

Priset delas ut till enskild person, företag, organisation, skola/skolklass eller annan 
grupp. Vinnarna får ta emot ett pris om 5000 kr.

Nominera din kandidat senast 31 mars.

Frågor samt nominering sker till Anette Säljö Lager 0457-61 81 66 eller 
anette.saljo-lager@miljoteknik.ronneby.se

Du kan även nominera din kandidat på vår hemsida, www.ronneby.se/miljoteknik

TA CHANSEN OCH NOMINERA!!!

NYHET

NYHET

RENATA CHLUMSKA  - ÄVENTYRARE, FÖRELÄSARE OCH TALESPERSON 
FÖR HÅLL SVERIGE RENT

Renata Chlumska är professionell äventyrare och 
föreläsare. 1999 nådde hon som första svenska kvinna 
toppen på Mount Everest. Hon har även genomfört 
en expedition runt USA:s 48 lägre stater på cykel och 
i kajak, en sträcka på totalt 18 200 km som tog 439 
dagar.

”Natur och friluftsliv har alltid varit en stor del av mitt 
liv, inte enbart som intresse utan även som yrke. För 
mig innebär allemansrätten frihet. Att fritt kunna röra 
mig i naturen lämnar mer utrymme för spontanitet 
och upptäckarglädje. Allemansrätten är ingen självklar-
het utan något som vi måste värna och detta behöver 

vi påminna varandra om. Jag vill fortsätta kunna vara ute i naturen utan att behöva be om 
lov och samtidigt agera på ett sätt som gör att även fler kan få njuta av en orörd natur.”

RENATA FÖRELÄSER PÅ ENERGI OCH MILJÖMÄSSAN 23 APRIL

BARNKALASET
MILJÖTEKNIKS ALLDELES 
EGNA KALAS FÖR BARN. 

PÅ ENERGI OCH MILJÖMÄSSAN 
PÅ KNUT HAHN

PLATS PÅ SCEN:
ZILLAH OCH TOTTE 

- KL. 12.00

ARRANGERAS AV:

I SAMARBETE MED:
GODIS 

MASKINER
VINSTER

AKTIVITETER

BALLONGMANNEN
OCH MYCKET MER...

LÖRDAG 23 APRIL 
KL.10.00-16.00
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Ronnebyborna har nu sagt sitt angående fastighetsnära insamling vid tomtgränsen. 
Av de drygt 250 som svarade, vill majoriteten, närmare bestämt 79 %, se ett 
införande av systemet i kommunen. 

1. Bor du i Ronneby kommun
 Ja - 96 % 
 Nej - 4 %

2.  Hur bor du?
 Villa, radhus, kedjehus - 90 %
 Fritidshus - 3 %
 Flerfamiljshus - 2 %
 Lägenhet - 5 %

3.  Hur viktigt tycker du det är ur miljösynpunkt att agera så att det 
 uppstår mindre avfall?
 Mycket viktigt - 67 %
 Viktigt - 21 %
 Ganska viktigt - 10 %
 Inte viktigt - 2 %

MAJORITETEN AV DE SOM SVARADE 
PÅ ENKÄTEN VILL SE ETT 
INFÖRANDE AV FYRFACKSSYSTEMET 
I KOMMUNEN

JA - 79 %

4.  Sorterar du i dagsläget dina förpackningar och tidningar och kör  
 dem till återvinningsstationen?
 Ja - 95 %
 Nej - 5 %

5.  Vill du slippa köra till återvinningsstationerna med dina 
 förpackningar och tidningar? 
 Ja - 80 %
 Nej - 20 %

6.  Har du plats för dessa kärl på din tomt?(Fyrfackskärlens storlek är  
	 större	än	de	befintliga	som	Ronneby	kommun	använder	idag.	Ett		
 kärl har måtten B 745 mm x D 850 mm x H 1070 mm. ) 
 Ja - 86 %
 Nej - 14 %

7.  Vill du ha fyrfackssystemet till ditt hushåll? 
 Ja - 79 %
 Nej - 21 %

ETT URVAL AV KOMMENTARERNA

Vi har sommarstuga i Ronneby kommun och saknar den möjlighet vi har i Karlshamn att 
kunna sortera nästan allt direkt i tunnorna, när vi är där. Det är mycket bra att kunna sor-
tera direkt! Slippa att själv köra glasflaskor, tidningar, metall m.m. till återvinningen.

Detta vore ett lyft för oss på landet som alltid måste köra för att slänga skräp. Man slipper 
passa tider för att sortera. Jag hoppas verkligen att Ronneby inför detta!

Kanonbra ! Ingen kan väl vara emot detta

Stora kartonger och annat skrymmande måste köras iväg, så jag hoppas att återvinnings-
stationerna finns kvar.

Har hemkompostering och vill ha så i fortsättningen, måste få chans att välja detta alterna-
tiv.

Har svårt att se hur det i praktiken skall fungera.

Sammanställningen med fler kommentarer hittar ni på hemsidan, 
www.ronneby.se/miljoteknik. 

Ärendet, som har försenats, ska upp i 
Miljötekniks styrelse i februari 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 under våren.
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I FOKUS: BELGANET VATTENVERK
Vattenverket levererar 15 m3 dricksvatten per dygn till invånarna i Belganet. 

85 fastigheter är tillkopplade på det 2,8 km långa ledningsnätet. Råvattnet pumpas 
upp från ca 70 meters djup från en bergsborrad brunn på totalt ca 110 meter.
Råvattnet luftas och järn/mangan och organiskt material renas bort i sandfilter. 

Vattnet får passera ytterligare en luftning för att reducera naturligt förekommande 
radon och slutligen reduceras även flourider 
i ett membranfilter till en nivå som är kari-
esförebyggande och lämplig för både barn 
och vuxna. 

Som säkerhet mot bakterier pumpas det 
färdigbehandlade dricksvattnet genom en 
UV-barriär innan det distribueras till konsu-
menterna. Varvtalsstyrda pumpar ser till att 
hålla ett jämnt tryck i ledningsnätet.
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”LADDA - GET GLOWING”
Den 23 januari firade vi Elens dag. En dag värd att fira. Utan den skulle inte vår vardag 
fungera. Tack vare den är vårt liv ljusare, tryggare, lättare, friskare, roligare och mycket 

mycket mer. 

Temat för Elens Dag var ”ladda” men i år firades även Elens Dag i ljusets tecken. 
Under den mörkaste månaden kan vi ladda Sverige med mer ljus när det behövs som 

mest. Vi behöver ljus för att må bra och genom att sprida ljus kan vi ladda upp oss 
inför det kommande året.

Tips på vad du kan göra för att ladda batterierna när det är mörkt:

• Gå ut i dagsljuset och ta en lunchpromenad. Mitt på dagen är dagsljuset som star-
kast och förutsättningarna för ljusintag som bäst. En halvtimmespromenad under 
lunchen ger dessutom en dos fysisk aktivitet och ett välkommet avbrott från de 
stillasittande arbeten som allt fler av oss har. Tänk på att solglasögon tar bort en del 
av solens uppiggande effekt. 

• Släpp in solen, både hemma och på jobbet, genom att dra upp persiennerna och 
dra undan gardinerna helt, och glöm inte att ta bort allt som kan tänkas hålla solen 
borta när den äntligen skiner.

• Se till att ha bra belysning både hemma och på jobbet.

Fler tips på vad du kan göra för att lysa upp vintermörkret hittar du på vår hemsida, 
www.ronneby.se/miljoteknik

VÄRMELJUSKOPPAR SOM 
METALLSKROT

UTBRUNNA VÄRMELJUS SKA LÄMNAS I CONTAINERN FÖR 
METALLSKROT PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALERNA.

Tidigare var det tillåtet att lägga värmeljus-
koppar bland metallförpackningar på FTIs 
återvinningsstationer. Efter ett EU-beslut ska 
de inte längre sorteras som förpackningar 
utan ska sorteras och lämnas som metall-
skrot på återvinningscentralerna.

Det är viktigt att återvinna värmeljuskoppar-
na då aluminiumproduktion innebär en stor 
belastning för miljön. Lämna dina värmeljus-
koppar på någon av våra återvinningscentra-
ler så kommer vi på Miljöteknik se till att de 
återvinns.

TACK FÖR HJÄLPEN!



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

GRATTIS TILL:
Martin Fredriksson, Staffan Olin, Anna Södeberg, Malin Spånberg och Gullbritt Helin. Ni har 
vunnit varsin trådlös väderstation. Vinsten skickas hem till er med post. 

HÅLL SVERIGE RENT
Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, 
ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Ett skräpfritt 
samhälle är grunden för ett hållbart samhälle. Varje år anordnar Håll Sverige Rent Sveriges 
största aktion mot nedskräpning, där förskolebarn, skolelever, bostadsbolag, scoutföreningar, 
byalag och många andra ger sig ut för att göra sitt närområde lite finare och rädda djur och 
natur från skräpet.

Många av skolorna och förskolorna i Ronneby kommun engagerar sig i detta från år till år, 
och ser till att någon annans skräp hamnar där det ska vara. 

Vissa saker bryts ner snabbt, som apelsinskal  som bryts ner på endast 2-5 veckor.  Andra 
saker tar längre tid på sig, som en aluminiumbruk som inte bryts ner förrän efter 200-500 
år!!! Därför är det viktigt att slänga sitt avfall på rätt ställe. 

Hur lång tid tar det för ett tuggummi att 
brytas ner i naturen?
1. 1-5 år x. 10-15 år 2. 20-25 år

E-posta eller posta ditt svar till oss senast 15 mars. 
E-post: info@miljoteknik.ronneby.se
Adress: Ronneby Miljö & Teknik AB, 372 80 Ronneby

Märk mailet/brevet ”I din vardag - februari”

Bland vinnarna, lottar vi ut fem stycken exklusiva muggar med Muminmotiv. Muggarna har 
tagits fram i ett samarbete mellan Moomin Characters OY och Bulls Licensing  och 15 kr av 
varje såld mugg går till Håll Sverige Rents arbete för ett rent Östersjön och till stiftelsens 
arbete med barn och unga.

TÄVLING

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.

TÄVLING


