
I din vardag
Din miljö vår vardag



OrdetVD har ordet

Sommaren som gick går till historien som den 
varmaste och torraste på flera hundra år, detta 
uppskattas av många av oss men det har även 
fört med sig en negativa konsekvens i form 
av vattenbrist. Vi blev tidigt i somras tvungna 
att införa bevattningsförbud för att säkra 
vattentillgången för delar av kommunen. 

Detta förbud ligger fortfarande kvar då det inte har 
kommit tillräckligt med nederbörd för att trygga 
tillgången av vatten. Vi arbetar aktivt med att hitta 
lösningar som gör att vi blir mindre sårbara för 
framtiden. Jag vill passa på att uppmana dig som 
användare av vårt vatten att alltid vara vattensmart 

och hushålla med denna viktiga tillgång. 
Fiberutbyggnaden fortsätter i ett högt tempo, 
när 2018 övergår till 2019 kommer Miljöteknik att 
kunna leverera bredband till 85% av Ronneby 
kommuns permanenta hushåll, planen är att vi ska 
nå vårt mål om 90% till 2020 redan till sommaren 
2019.

Införandet av fastighetsnära insamlingssystem 
har gått in på den sista fjärdedelen och kommer 
att färdigställas under vintern 2018. Vi ser positiva 
effekter med det nya systemet där vi får en bättre 
sortering av avfallet vilket i sin tur leder till en stor 
miljövinst.

2018 börjar närma sig sitt slut och jag kan se tillbaka på ett år där 
Miljöteknik fortsätter att leverera viktiga tjänster till dig som invånare 
i Ronneby kommun.



Vi arbetar ständigt med att utveckla 
vår kommunikation med dig i syfte 
att kunna leverera den service som 
förväntas av oss, jag vill därför tip-
sa dig om att följa oss på Facebook 
och att logga in på mina sidor via vår 
hemsida. På mina sidor kan du se 
statistik över din förbrukning, titta på 
dina fakturor, lämna mätarställning 
och göra vissa ändringar samt anmäla 
flyttning.

Avslutningsvis vill jag passa på att 
önska en god jul och ett gott nytt 
nederbördsrikt 2019!

Peter Berglin
VD Ronneby Miljö och Teknik AB



Vatten Vårt vatten

I våra reningsverk tar vi bort en 

stor del av de näringsämnen 

som bidrar till övergödningen  

havet men vi kan inte ta 

bort alla miljögifter. Det 

betyder att det som inte tas 

bort får rinna vidare till våra 

vattendrag. I samband med 

avloppsvattenrening byggs en 

restprodukt – slam. Slammet 

innehåller näringsämnen och 

kan användas som gödsel 

inom jordbruket men för det 

måste säkerställas att det 

inte innehåller höga halter av 

tungmetaller. 

För att kunna klara vår                                             

uppgift med att rena 

vatten på bästa sätt vill vi 

arbeta förebyggande och 

behöver därför din hjälp. 

Allt som spolas ner belastar 

avloppsreningsverket och      

det finns flera områden          

där din insats gör en                                

stor skillnad!

Det är vi som renar ditt avloppsvatten i Ronneby 
kommun. Det renade vattnet släpps ut i bland 
annat Ronnebyån och Bräkneån och får rinna 
vidare till Östersjön



TOALETTEN
Skräp som spolas ner 
i toaletten orsakar 
stopp och fastnar i 
mekanisk utrustning. 
Snus innehåller den 
miljöfarliga tungmetallen 
kadmium och ska slängas 
i en papperskorg – alltså 
aldrig i toaletten. 

Toalettpapper kan lätt 
lösas upp men det är 
inte andra sorters papper 
gjorda för. Spola därför 
endast det som gått 
genom kroppen och 
toapapper i toaletten.  

SKÅPET
Mediciner hör inte 
hemma i avloppet. 
Lämna överblivna och 
gamla läkemedel på 
ett apotek.

STÄDSKRUBBEN
Genom att använda 
miljömärkta produkter 
underlättar du 
avloppsvattenrening 
eftersom de innehåller 
ämnen som är lättare 
att bryta ner samt 
innehåller inte lika 
mycket kemikalier. 
Försök att välja 
bort antibakteriella 
produkter – de mår 
inte våra arbetsamma 
bakterier på 
avloppsreningsverket 
bra av! 

KÖKET
Matolja, smör och fett 

orsakar ofta stopp i rören. 

Istället för att hälla ut fettet i 

vasken, torka ur stekpannan 

med hushållspapper innan 

du diskar. Om du har mycket 

överbliven olja, häll den i 

en flaska och lämna på en 

återvinningscentral. Tycker 

du att det är besvärligt att 

hälla över olja till en flaska? 

Hämta gärna en miljötratt på 

Miljöteknik!



Tänk på naturen

men inte hemma!
Tvätta gärna bilen

Det är riktigt skönt att vara ute men vatten mår bättre om du istället för 
att tvätta bilen på gatan, tar den till en automattvätt eller en gör-det-
själv-hall. 
Vattnet renas där från föroreningar och tvättmedel innan det hamnar i 
det allmänna avloppsnätet eller förs direkt till åar och sjöar.



GröntMåla grönt!
Brinner du för målning? 
Glöm inte att så väl tomma 
tuber och kasserade 
verk som sköljvatten och 
färgrester klassas som farligt 
avfall och får inte hamna i 
avloppet eller vanliga sopor 
– lämna de istället på en 
återvinningscentral. Vill du 
veta mer? Läs vår broschyr 
”Måla miljövänligt utan 
kadmium” som finns på vår 
hemsida.
Om du fortfarande känner 
dig osäker om vad som får 
hamna i avloppet, tänk på 

att avloppsreningsverken är 
gjorda för att rena spillvatten 
från fasta partiklar och 
näringsämnen som kan leda 
till övergödning, alltså fosfor 
och kväve. Verken har inte 
förmåga att rena spillvatten 
från metaller, kemikalier och 
läkemedel. Allt som spolas 
ner med vatten - i toaletter, 
handfat, vaskar, duschar, 
från tvättställen – belastar 
avloppsreningsverket men 
små ändringar i vardagen gör 
en stor skillnad.



Endast papperspåsar i komposten!
Idag finns det så kallade   
”komposterbar bioplastpåsar” 
som säljs i matbutiken. De 
är bättre att använda till 
rännbart avfall än de vanliga 
plastpåsarna eftersom de 
innehåller mindre plast 

och är ofta baserade 
på majsstärkelse. De är 
dock inte till för att lägga 
matavfallet i. Endast våra 
egna kompostpåsar ska 
användas, då plasten ställer 
till med besvär i processen. 

Hjälp oss gärna att göra 
biogas av ditt matavfall, men 
som sagt, använd endast 
våra kompostpåsar som 
finns att hämta gratis på 
återvinningscentralerna och 
medbogarservice.

X



SorteraSortera hemma
Genom att sortera ut olika förpackningar och 

återvinna dem på rätt sätt sparar vi på jordens 

resurser så att de ska räcka till kommande 

generationer.

Sorterahemma gör det enklare för dig då du får en 

komplett återvinningsstation på din tomt. Du sparar 

tid och kommer upptäcka hur mycket enklare och 

roligare det är.

- din vanliga soppåse (brännbart)
- tidningar
- färgat glas
- matavfall

1
Fyrfackskärl

&2

Kärl 1 töms varannan vecka

- plastförpackningar
- pappersförpackningar
- metallförpackningar
- ofärgat glas

Kärl 2 töms var fjärde vecka



Överallt i vår vardag matas vi med nyheter om hur 
jorden kommer att gå under. Det kan lätt kännas 
övermäktigt med alla krav om storslagna förändringar 
vi måste göra för att minska vårt avtryck på jorden.
Vi på Ronneby Miljöteknik vill istället slå ett slag för 
devisen ”många bäckar små” och att även om de är 
små förändringar så kommer det få stor påverkan i 

det långa loppet. Vi ser redan nu hur källsortering 
av förpackningar blivit en självklarhet för nya 
generationer eller att fler och fler tänker 
till innan de tar nya plastpåsar i butiker. 
Du som individ är inte maktlös då 
dina vanor sprider sig, om inte i 
din generation så till kommande.

Appar för den miljövänlige!



Digital koll på läget

Har du svårt att komma 
ihåg var ditt avfall hör hem-
ma? Med appen Sopkollen 
får du information om hur 
du återvinner på bästa sätt. 
Dessutom kan du bläddra 
mellan olika kategorier, 
hitta din närmsta återvin-
ningscentral och se vilka 
öppettider som gäller hos 
dig.

Sopkollen PantaPåsen Miljöjakten Karma
Vi lägger ut cirka 250 kr per 
person och år på plast-
påsar.
Med denna app kan du nu 
panta Apotekets påsar ge-
nom att scanna en kod på 
påsen när du lämnar den 
för återvinning. Genom att 
ge påsen ett värde hoppas 
grundarna på att återvin-
ningen av plastpåsar ska gå 
upp. Tanken är att panten 
ska gälla fler förpackningar 
än bara påsar.

Appen utvecklades av tre 
elever under deras sista år 
på gymnasiet. I Miljöjakten 
börjar du som miljöbov 
men får chansen att stiga i 
graderna genom att utföra 
uppdrag med miljön i 
fokus. Du presenteras alltid 
fem uppdrag som du kan 
utföra och varje uppdrag 
ger dig poäng. Tävla mot 
familj och vänner i vem 
som bryr sig mest om 
miljön!

En tredjedel av all mat i 
Sverige slängs – mat som 
fortfarande går att äta. 
Genom appen Karma kan 
restauranger, caféer och 
butiker sälja överbliven, bra 
mat till dig som privat-
person till ett lägre pris. I 
appen ser du hur mycket 
pengar du sparat och hur 
många kilo mat du räddat 
från att kastas i onödan.
Ca 350 000 använder 
appen och har tillgång till 
mer än 1 500 leverantörer 
i städer som Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Umeå, 
Västerås och Norrköping.



I Avfall Sveriges kampanj lyfter man upp frågan om 
förebyggande av avfall och en hållbar konsumtion på 
ett kreativt sätt. Det skall vara smart, coolt och roligt  
att laga, låna och återanvända. 

Är du Miljönär?

Att argumentera för miljön 
är ytterst viktigt i våra tider. 
Men vill man få igång en 
beteendeförändring visar un-
dersökningar att ekonomiska 
argument är mer verknings-
fulla.
Budskapet i kampanjen är 
därför att det lönar sig både 
miljömässigt och ekonomiskt 
att laga, låna och återanvän-
da, och därigenom minska 
avfallet.
Miljönär-vänlig är en 
märkning som vill uppmuntra 
och upp¬mana till hållbarare 
konsum¬tion i Sverige. Med 
märkningen vill man up-
pmärksamma och hylla verk-

samheter som gör det möjligt 
för allmänheten att laga, låna 
och återanvända sina prylar 
istället för att köpa nytt.
Deras märkta verksamheter 
hjälper konsumenter att 
handla hållbarare, och på så 
sätt bidra till en bättre miljö. 
Märkningen Miljönär-vänlig 
är framtagen av Avfall Sverige 
i samarbete med Sveriges 
Kommuner. 

För mer information ta en titt 
på www.miljonar.se



6 smarta tips för att spara vatten!
I snitt går det åt 30 liter för 
toalettspolning, 60 liter för personlig 
hygien, 30 liter för disk och tvätt och 
20 liter för mat, dryck och övrigt.

Men om vi räknar med allt vatten 
som går åt för att producera vår 
mat, våra kläder och andra varor så 
går det åt långt mycket mer. Enligt 
organisationen Water Footprint 
Network (WFN) kan det handla om 
3.900 liter per dag för en svensk.

Det är svårt att beräkna exakt hur 
mycket vatten det går åt för att pro-
ducera det vi konsumerar. 

För en kopp kaffe har det använts i 
snitt 130 liter, enligt WFN. Men då 
handlar det både om bevattning och 
regnvatten.

 Ett kilo nötkött tar 200 liter i anspråk 
om det är svenskproducerat, medan 
det kan handla om betydligt mer, 
ända upp till 15.000 liter, om djuret 
har ätit foder som bevattnats.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

60 liter sparar du 
genom att minska 
duschtiden med fem 
minuter

5 liter/min sparar du 
genom att byta till 
snålspolande dus-
chmunstycken,
kranar och toalett-
stolar.

48 liter sparar du 
genom att stänga av 
kranen i fyra minuter 
medan du borstar 
tänderna, tvålar in 
dig och rakar dig.

Använd disk- och 
sköljbalja. Diskar 
du under rinnande 
vatten gör du av med 
120 liter på tio minut-
er.

Fyll maskinen! Disk-
maskinen drar tio 
liter per disk och 
tvättmaskinen be-
höver 50 liter för en 
tvätt.

12 liter sparar du om 
du låter bli att spo-
la en minut för att 
få kallt vatten. Ställ 
in en kanna i kylen 
istället.



Visste 

SMÅHUS PER ÅR

OM VI I SVERIGE LÄMNAR ALLA VÅRA 
metallförpackningar av aluminium och stål 
till ÅTERVINNING  kan den energin som 
sparas värma upp

  

Här i Sverige gör vi i genomsnitt av med 140 
liter vatten om dagen och efter en minst sagt 
svettig sommar har vattenbristen i Sverige ökat. 

Om du lägger 15 kronor på el, vad kan du då
göra?
Rosta 49 skivor bröd och
mixa 39 smoothies och
grädda 22 våfflor och
brygga 80 koppar kaffe och
surfa på en bärbar dator i 74 timmar
Genomsnittskostnaden på 1,50 kronor per
kilowattimme baseras på SCB:s uppgifter och
omfattar nätavgift för en villa samt ettårigt
elavtal inklusive skatt, certifikat och moms.

Det absolut vanligaste skräpet i tätorter är
fimpen. 62% av skräpet består av fimpar i de
kommuner som mäter skräp. Runt 1 miljard
fimpar hamnar på våra gator och torg per år.

Visste du att?



du borstar tänderna. Varje 
minut rinner det ut cirka  

 

Vi svenskar använder
 

om dagen
EN
ÅTERVUNNEN 
ALUMINIUMBURK 
SPAR ENERGI SOM 
RÄCKER TILL 

ETT HELT DYGN  
VID DATORN

 PRODUCERADES

TON GRUVAVFALL I SVERIGE

en dusch på 



Tack för att du skottar!



Tänk på vår personals arbetsmiljö
Snö och frost kan innebära problem vid sop- och slamtömning. Därför behöver vi din hjälp! Tänk på 
att skotta och halkbekämpa vägen till kärlen eller slambrunnen. Även platsen där kärlet står ska vara 
skottad och sandad för att minimera halkrisken. 

När det är kallt finns det risk för att matavfallet fryser fast i kärlet, vilket försvårar töm-
ningen. Här är några tips på hur du kan förebygga fastfruset matavfall så att du får ditt 
kärl ordentligt tömt.

• Låt fuktigt matavfall rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen (t.ex. 
kaffesump och potatisskal) och vid behov kan dubbla papperspåsar an-
vändas kring matavfallet innan det slängs.

• Lägg tidnings- eller hushållspapper i botten av påsen.
• När du slänger matavfallet låt påsen ligga ute i en hink, gärna med lock, 

för att frysa till en stund innan den läggs i kärlet.
• När du ställer ut kärlet för tömning, skaka på det ordentligt.
• Håll kärlet rent, då minskar risken för frastfrysning.

Om matavfallet redan frusit fast i kärlet kan du göra det möjligt för 
sophämtarna att tömma genom att:

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

• Försiktigt peta loss påsarna från kärlet med en sopborste, ett 
kvastskaft eller liknande.

• Ställa in tunnan i garaget (om du har tillgång till det) där inne-
hållet får tina upp. Sätt ut det igen strax innan tömning.

Skotta och sanda vägen fram till kärlen, tack!



ÖPPETTIDER UNDER JUL- OCH NYÅR

KUNDTJÄNST: 

Vi har stängt alla helgdagar under jul och nyår. I övrigt har 
vi öppet som vanligt, förutom:
Torsdag 27/12  10.00 - 16.00
Fredag 28/12 10.00 - 15.00

ÅTERVINNINGSCENTRALERNA:
Stängt alla helgdagar vid jul och nyår.

Återvinningsstationerna i kommunen har öppet dygnet 
runt.

ÄNDRINGAR I SOPHÄMTNINGEN
Under jul och nyår kör vi in sophämtningen följande helg-
dagar:
Juldagen   25 december
Nyårsdagen  1 januari

Vi tömmer ditt kärl dagen före ordinarie tömningsdag.

Tänk på att ställa fram kärlet till tomtgränsen en dag 
innan ordinarie hämtningsdag och låt det stå tills det 
blivit tömt.



GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
önskar Ronneby Miljö & Teknik



Ronneby Miljö & Teknik AB

Fridhemsvägen 17
372 80 Ronneby

Telefon
0457 - 61 88 15

Email
info@miljoteknik.ronneby.se

www.ronneby/miljoteknik.se


