I DIN VARDAG

December
2021

Vi önskar er alla
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Jul
och Gott Nytt År!

DET ÄR BARA VATTEN
Det viktigaste vi har!

Vatten är en förutsättning för allt liv och världens viktigaste
livsmedel. Samtidigt är det en av våra stora klimatutmaningar.
Det är hög tid att sätta rätt värde på råvaran vatten.
Tillgången på rent dricksvatten kommer att vara en av framtidens mest svårlösta
frågor. Färskvatten, alltså sötvatten kanske en gång blir en viktigare exportvara än
råolja. Därför behöver vi redan nu sätta rätt värde på vårt dricksvatten.
De senaste åren har klimatförändringarnas påverkan märkts allt tydligare, och
många av landets kommuner har upplevt svårigheter kring vattenförsörjning.

Tips för att spara vatten - vaska inte vatten
Oavsett varifrån du får ditt vatten så är det alltid smart att snåla och återanvända
vatten som rinner vid sidan. Här kommer några handfasta tips.

Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
1.
2.
3.
4.

Duscha i stället för att bada i badkar.
Byt ut duschhandtag och munstycken mot snålspolande varianter.
Stäng av vattnet när du tvålar in dig i duschen.
Diska i diskhon och använd diskpropp, skölj i balja, sköljvattnet går utmärkt att
vattna med.
5. Ställ en kanna vatten i kylen. Då behöver du inte spola
6. fram kallt vatten när du vill dricka.
7. Laga droppande vattenkranar.
8. Spara regnvatten i en vattentunna kopplad till ett 				
stuprör.
9. Fånga upp sköljvatten i samband med matlagning, 					
exempelvis när du sköljer grönsakerna. Använd 						
sköljvattnet för att vattna växter med.
10. Ställ ett par hinkar bredvid dig i duschen och fånga 					
vatten som sen går att vattna med.
11. Fyll diskmaskin och tvättmaskin. Använd rätt 						
program för maskinen, då går det åt mindre 						
vatten.
12. Byt ut gamla toalettstolar mot snålspolande 							
varianter med två spolknappar.

Jag är ingen
papperskorg!
Du vet väl att det enda du får spola ner
(som inte är kiss, bajs och kroppsvätskor)
är toalettpapper.
Allt annat ska kastas i toaletthinken!
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Använd la rätt!
och spo

HUR SPOLAR DU EGENTLIGEN?
Hjälp till att göra rätt!
Det är lätt hänt att vi då och då tänker ...
”Hoppsan, det där kanske jag inte skulle ha
spolat ner”.
Ibland går det av bara farten och så har man
tryckt på knappen. För vi antar att alla vet väl
att inget annat än just kiss, bajs och
toalettpapper får spolas ner. Just därför är
det hög tid att prata toaletthyfs och därför har ni nog sett att vi har gått ut med
information, både digitalt och på skyltar runt
om i Ronneby kommun.
Våtservetter och torkhanddukar toppar
just nu listan på nedspolade saker som
orsakar väldigt dyra stopp i ledningar
och pumphus. Detta är ett problem som vi
har haft under en längre tid men man ser en
kraftig ökning runt om i landet och ett
samband med att våra rutiner ändrats under
pandemin.
Nuförtiden använder vi mer våtservetter,
både antibakteriella och vanliga (till bl a
smink, som städprodukter eller till spädbarn)
och handdukarna på alla offentliga
toaletter har bytts ut till torkpapper. De
här produkterna bryts inte ner som vanligt
toalettpapper utan blir som en stor
hoptvinnad massa och blandas det med
fett blir det förödande och kostar
VA-verksamheten flera hundra tusen
kronor varje månad.

7000 ton skräp, så mycket hamnar det i
toaletter i Sverige varje år. Den mängden
skulle kunna täcka hela Sveriges yta.
Två gånger!
Spola bara ner toalettpapper och
kroppsvätskor och hjälp på det enkla sättet
att spara resurser och miljö.
Tillsammans kan vi göra skillnad!

Bästa tipset!
Se till att ha en toaletthink vid varje toalett i
huset.
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” Hur ska jag sortera
det här nu då? ”

KNEPIGA SOPOR
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Vad skall slängas var?
Oftast är det inte så svårt att förstå hur sopor ska sorteras. Men det finns sopor som är lite
extra knepiga gällande hur de ska sorteras.
För att hjälpa dig att hjälpa vår miljö har vi sammanställt en lista med tio av de lite knepigare
soporna här nedan.

Blomkrukor av plast
Det är lätt att tro att blomkrukor av plast ska sorteras som 		
plastförpackningar. Men beroende på att blomkrukor inte är 		
förpackningar slängs de som brännbart. Har du många eller mycket
stora uttjänta plastkrukor?
Lämna in dem på återvinningscentralen. Har du hela blomkrukor du
inte längre använder så skänk dem gärna till någon annan som
önskar nyttja dem!
Krukväxter slänger du som trädgårdsavfall. Vissna blommor och blad slänger du i matavfall.
Större mängder jord lämnar du på återvinningscentralen.

Aska från vedeldning
Aska ska sorteras som brännbart. Det är viktigt att du paketerar askan
i en försluten påse så att inte askan blåser iväg vid tömning. Låt askan svalna minst en vecka innan du placerar den i kärlet. Detta för att
förhindra eventuell brand.
Ren aska från exempelvis vedeldning kan du också med fördel sprida
i gräsmattan.
Askan har en ph-förhöjande effekt och kan bland annat hjälpa till att reducera mossa. Askan lämpar sig dock inte för grönsaksland eller kompost.

Värmeljus
Värmeljus kan vara lite kluriga att sortera. De innehåller flera olika
material som ska sorteras var för sig.
Du ska slänga värmeljusets metallkopp på återvinningscentralen och
sortera den som metallskrot. Vekhållaren i mitten är gjord av stål. 		
I sorteringsanläggningen för metallskrot separeras stål från 		
aluminium med hjälp av en magnet.
Sitter vekhållaren fast i metallkoppen är inte det möjligt.
Du måste alltså separera vekhållaren från metallkoppen.
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Fimpar och snus
Snus, fimpar och tobak ska slängas i brännbart. Allt för många slänger
fimpar och snus på marken. Fimpen/prillan innehåller nikotin, plast
och kadium. Ämnen vi inte vill ha i naturen eller havet.
Cigarettfimpar brukar sägas ha en nedbrytningstid på 1-5 år. Det är en
sanning med modifikation. Fimpen innehåller plast som har en
nedbrytningstid på 100 år eller mer. Visste du att fimpar är en av de största källorna till
plastförorening i våra vattendrag?
Snusdosa och lock sorteras som förpackning av hårdplast. Cigarettpaket sorteras som
förpackning av papper.

Tuggummin
Tuggummi ska slängas i brännbart. Allt för många slänger tuggummin
i matavfallet. En hel del slänger tuggummin i naturen. Visste du att det
tar 20-25 år för ett tuggummi att brytas ner i naturen?
Nej, det är brännbart som gäller för tuggummin.

Ljusslingor
Allt avfall som har el-sladd eller går på batteri ska sorteras som elektronikavfall. Ljusslingor slängs därmed som elavfall. Du ska alltid, enligt
lag lämna trasig elektronik, som inte går att reparera, till godkänt
återlämningsställe, så som din återvinningscentral.

Stekpanna
Stekpanna sorteras som metallskrot vid återvinningscentral. Grovavfall
som till största delen består av metall kan ofta återvinnas.
Olika sorters metall läggs i samma container på återvinningscentralen.
Metallen sorteras sedan upp av Miljöteknik för att råvaran ska kunna
tas till vara på bästa sätt.
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Frigolit
Frigolit sorteras som plastförpackning. Det gäller även för köttråg av
frigolit. Har du stora mängder lämnar du dessa direkt på din
återvinningscentral eller på återvinningsstation.
Lösa frigolitkulor kan vara svårhanterliga. Lägg dem gärna i en
plastpåse så flyger de inte runt och skräpar ner vid tömning av ditt
kärl.
Tänk på att byggfrigolit/isolering inte hanteras som plastförpackning. Det är istället ett
grovavfall som ska till återvinningscentralen för vidare sortering

Pappersbärkasse
Pappersbärkassen är, i enlighet med sitt namn, gjord av papper. Men
släng den inte bland tidningar. Kassen förstör återvinningsprocessen
genom att färga annat papper brunt.
Då kan det inte återanvändas som tidningspapper. Pappersbärkassar
sorteras som pappersförpackning.

Smink, deo, hårspray och liknande
Kosmetiska produkter innehåller ofta farliga ämnen. Sprayburken skall
lämnas in som farligt avfall vid miljöstation eller återvinningscentral.
Förpackningar för smink och liknande som är helt tomma kan du
sortera hemma som förpackning, beroende på vad det är (t ex metall
eller plast).

Det finns fler kluriga sopor. Kontakta oss gärna om du känner dig osäker.
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NYTT SKYLTSYSTEM

Det skall vara lätt att sortera
Renhållningsbranschen är på väg att
införa ett nytt gemensamt skyltsystem
för avfallssorteringen i norden. De nya
symbolerna ska göra det enklare för alla
att sortera rätt och målet är att öka
utsorteringen.
Målet med det gemensamma
skyltsytemet där de nya symbolerna ingår
är att öka återvinningen och möjligheten
att nå en cirkulär ekonomi.
De nya symbolerna kommer att användas
av alla de nordiska länderna i syfte att öka
utsorteringen och materialåtervinningen i
linje med de globala hållbarhetsmålen.

Producenter och miljöföretag
Hittills har det inte funnits något enhetligt
och gemensamt skyltsystem för avfall i
Sverige. Nu välkomnas de nya
symbolerna av såväl producenter som
miljöföretag i norden.

De nya symbolerna är tänkt kunna
användas vid fastighetsnära insamling,
på återvinningscentraler och
återvinningsstationer, på sopkärl,
i soprum och på förpackningar.

Informationsinsatser
Miljöteknik kommer att följa upp
lanseringen av det nya skyltsystemet med
informationsinsatser och kampanjer för
att uppmärksamma de nya symbolerna
och skapa igenkänning hos våra kunder
och abonnenter.
Det nya skyltsystemet har utvecklats av
Avfall Sverige i samarbete med
systerorganisationerna i de nordiska
länderna

Exempel på nya symboler
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Sortera rätt i Jul

Liten lathund för juliga dagar
Det finns mycket värdefullt i ditt avfall som kan ges ett nytt liv efter nyår.
Sortera så här:
•
•
•

•

Presentpapper och wellpapp sorteras
som pappersförpackningar.
Presentsnören, tejp och etiketter lägger
du i vanliga soppåsen.
Trasiga lampor till julbelysningen, 		
adventsljusstaken eller luciakronan
lämnas till kommunens återvinningscentral eller till butiker som har insamling.
Värmeljus lämnas som metallskrot till
kommunens återvinningscentral - kom
ihåg att lossa vekhållaren så att 		

•

•

•

Minimera mängden elektroniska 		
produkter, de tär hårt på jordens resurser
och ofta köper vi nytt långt innan det
behövs. Låna verktyg och reparera
mobilen.
Var kreativ när du slår in paket. Papper
från dags- eller veckotidningar kan bli
urtjusiga och roliga paket utan att vi
använder onödigt mycket resurser.
Beräkna mängden mat, så att det inte blir
så mycket över. Sätt fram lite i taget för
att minimera matsvinnet.

aluminium och stål kan återvinnas var
för sig. 						
Och så några tips för en mer hållbar jul:
•
•

Köp inte skräp. Köp kvalitet som varar.
Ge gärna något som inte skapar avfall,
som upplevelser eller en tjänst - vem vill
till exempel inte få hjälp att putsa 		
fönstren?

Matolja i avlopp

Stort problem – enkel lösning
Matolja, smör och fett som hamnar i 		
avloppet stelnar, bildar proppar och kan
orsaka översvämningar och onödiga 		
kostnader.
Ett enkelt sätt att undvika dessa problem är
att torka ur stekpannan med hushållspapper
innan du diskar.
Om du har mycket överbliven olja, häll den i
en flaska och lämna på en 			
återvinningscentral. En miljötratt kan vara
ett smidigt hjälpmedel – hämta din på en

av våra återvinningscentraler, Soft Center
eller Medborgarservice på Stadshuset.
Oljan kan dessutom återvinnas och 		
användas för tillverkning av till exempel stearin, gummi och biobränsle.
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”

Som mest
har jag 350
kärl att
tömma

”

En sopchaufförs vardag
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en resa i ur och skur!

Piiip piiip piiiip....alarmet ringer och klockan visar 04:00. Det är dags för våra
sopchaufförer att upp och hoppa. Tar en titt ut genom fönstret och slänger
ett öga på termometern för att se vad morgonen har att erbjuda. Här ska det
hämtas och tömmas sopor oavsett väder!
Väl inne på jobbet på Angelskogs Återvinningscentral är det dags att
förbereda sin runda.
-Jag byter om till arbetskläder för att sedan kolla anvisningar angående min
runda. Pratar därefter ihop mig med resten av kollegorna, för att sedan gå
ut och värma upp och se över lastbilen. Vi ser också till att all utrustning för
rundan är ok, säger Matilda, som kör från Karlskrona till jobbet varje morgon.
Förarna har 10-20 olika rundor var varje månad, beroende på vilket område
och schema de har. En runda kan vara ända upp till ca 20 mil.
Det är ett väldigt fysiskt krävande jobb, där vår personal själva ska manövrera
kärlen till och från bilen i ur och skur, med varierande underlag och framkomlighet.
-Som mest har jag 350 kärl att tömma på en runda, där ett kärl kan väga upp
till 80 kg. Ett stopp tar ca 2 minuter, nämner Matildas kollega Erik.
-En arbetsdag kan innebära att jag går upp mot 20 km, fortsätter Erik.
När det kommer till de vanligaste problemen de stöter på nämns först och
främst att många kärl står på mjukt underlag såsom gräs, grus, singel eller
liknande som gör det extra tungt att få kärlen till lastbilen.
-Utöver svåra underlag förekommer det även problem med är felsortering,
hårt packade kärl, grejer som trillar ur kärlen, kärl som står med handtag på
fel håll eller står fel överlag. Eller att bilar och föremål står i vägen, tillägger
André. (fortsättning på sidan 14.)

Vänligen sakta ner och kör försiktigt när
ni ser våra sopchaufförer jobbande på
vägen runt omkring lastbilen, tack!
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Man börjar förstå vilket tungt jobb de bilen - brännbart, matavfall, tidningar
har framför sig varje dag, med mycket och sist färgat glas. Sommartid spolar
slit och släp.
jag rent inne i skåpet minst två
gånger/vecka, på vintern räcker det
Det börjar närma sig lunch och de
med en gång när vi slipper
flesta chaufförerna har mat med sig
larverna… När man har kortare/
och stannar på något lämpligt ställe
snabbare rundor har man tid till att
längs med vägen för att ta en
tvätta och underhålla bilen vid
lunchrast.
behov, förklarar Erik.
Vid enstaka tillfällen kan det hända
att de får tid att luncha med de andra
kollegorna inne på
Återvinningscentralen.
Resan fortsätter och vi kommer in på
en mindre grusväg, där vi till råga på
allt får möte med en större lastbil
och konstaterar snabbt att det inte
finns tillräckligt med plats att mötas.
Vi backar för att hitta ett lämpligt
ställe för oss båda att få plats. Tur
man sitter med en skicklig förare vid
ratten!

När nu sopchaufförerna äntligen är
färdiga, är det dags att slutligen
stämma av med resten av kollegorna
på Angelskog, innan färden kan gå
hemåt.

-Jag vill även lyfta fram det fina med
jobbet, alla trevliga människor man
träffar som kan bjuda på en kall
dricka en varm sommardag och alla
fin
ställen vi får se längs vägen. Jag har
förmånen att få köra över hela
kommunen, från Gyön/Järnavik i
söder och upp till länsgränsen,
-Förutom möten på alldeles för smala Öljehult bort mot Eringsboda i norr,
vägar, är det vanligt med andra
avlutar Erik.
problem som blockerar vägen för oss,
såsom nedfallna grenar, lösgående
Det är glatt gäng med en härlig
djur, bilar eller andra föremål som är i gemenskap, som trots det tunga
vägen. Pågående vägarbeten och ej
jobbet har lätt till skratt och
underhållna vägar är annat som förstämningen är på topp när jag
svårar vår framkomlighet,
lämnar för dagen.
säger André.
Vi tackar våra “Soperhjältar” för ett
Efter en lång och regnig runda med
fantastiskt jobb!
otaliga kärl tömda bär det av tillbaka
till Angelskogs Återvinningscentral,
för att där avsluta dagen med de
uppgifter som återstår.
-När rundan är klar kör jag till fyra
olika ställen på tippen och tömmer

Ny mejlservice för fyrfackskunder!
under test inför 2022
Vi aviserar Er när det är dags för hämtning av avfallet genom att skicka Er ett
mejl dagen innan hämtningstillfället, vilket minskar risken att du som kund
glömmer att sätta fram kärlet.

Mer information kommer att komma under januari 2022

Vi är inte metallskrot!

Observera att alla sorters Gasolflaskor skall
lämnas in som Farligt Avfall även
om du tror att de är tomma.

X X X
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Tack för att du skottar
om det nu blir snö!

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.
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.
När det är kallt finns det risk för att
matavfallet fryser fast i kärlet, vilket
försvårar tömningen. 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
användas 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
fastfrysning.
Om matavfallet redan frusit fast i
kärlet kan du göra det möjligt för
sophämtarna att tömma genom att:
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 innehållet får
tina upp. Sätt ut det igen strax innan
tömning.

Skotta och sanda vägen fram till
kärlen, tack!
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SÅ LÄNGE
STANNAR
SKRÄPET

Kärlplacering
att tänka på!
Hur kärlen är placerade är viktigt för hur vi kan
komma fram och tömma. Det berör framkomlighet
såväl som arbetsmiljö.
Kärlens placering ska vara på hårdgjort och
jämnt underlag och de ska kunna rullas ut från
fastigheten utan problem.
Draghandtaget ska stå vänt mot hämtarna. Kärl
ska stå inom 5 meter från tomtgräns.
Klipp ner kvistar och grenar som sträcker sig utanför
tomten mot körbar väg.
Beskär träd och buskar som begränsar höjden över
körbanan. Minst 4,5 meter måste den fria höjden
vara över körbanan.
Hämtningsvägen ska hållas hinderfri, skottad och
isfri/halkfri så att vi kan rulla ut och tömma sopkärl
utan risk för skador i arbetet.
Ronneby Miljö & Teknik AB månar om
arbetsmiljön för sin hämtningspersonal. Vi är
tacksamma för det stöd ni kan ge oss genom att
tänka igenom kärlens placering.

100 år

tar det för naturen
att bryta ner
en fimp

500 år

tar det för naturen
att bryta ner
en aluminiumburk

1 000 000
år
tar det för naturen
att bryta ner
en glasflaska
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Har du koll på vad som finns under
och över marken?
Kolla innan du gräver

Ronneby Miljö & Teknik AB har kablar och elanläggningar både över och under
marken. För att de inte ska skadas är det bra om du vet var de ligger när du planerar att
gräva, bygga eller spränga.
Våra ledningar försörjer många med ström, inklusive vårdcentraler, äldreboenden, industrier
och butiker. Det är därför mycket viktigt att ledningarna inte skadas. En skadad ledning kan
resultera i strömavbrott med stora konsekvenser för dessa samhällsviktiga funktioner.
Både företag och privatpersoner som orsakar skada på ledning i samband med grävning,
utan att anvisning har gjorts eller på grund av försumlighet eller vårdslöshet, är
ersättningsskyldiga.
Den ansvarige faktureras då för de kostnader som uppstår som följd av skadan, inklusive
eventuella skadestånd.

www.ledningskollen.se
Ledningskollen.se är en gratis webbtjänst som du använder för att:
• få reda på var ledningar och annan infrastruktur finns
• skydda ledningar mot avgrävningar
• förenkla och samordna grävarbeten
Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen
(PTS) och finansieras av PTS, Svenska kraftnät
och Trafikverket.
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Varför är min elräkning så hög?
Det är det många som undrar
Just nu pratar alla om elpriset, och det
är inte så konstigt, faktum är att
elkostnaderna har ökat rejält det senaste året och ser även ut att hålla sig på en
högre nivå under en längre tid.
Den främsta anledningen till de höga
priserna är bristen på vatten (den mesta
elproduktionen sker i norra Sverige, främst
med vattenkraft) på grund av årets torra
sommar och kalla vinter.

göra hemma för att minska konsumtionen,
stort som smått.
Det kan till exempel handla om att titta
över ditt uppvärmningssystem, se efter
hur välisolerade dina fönster är och sist
men inte minst sänka
inomhustemperaturen.

Elen som produceras i norr behöver
dessutom transporteras en längre sträcka
vilket påverkar priset.
Men det finns saker du kan göra för att
sänka dina energi- och elkostnader. Det
som gör allra störst skillnad för dina
kostnader på kort sikt är att hålla koll på
din el-förbrukning, tänk över vad du kan

Lys upp i mörkret
Vintern närmar sig med stormsteg och var
dag sänker sig mörkret lite tidigare, både
inne och ute. Då blir det extra viktigt att
lysa upp hemmet med ljusslingor,
adventsstjärnor och ljusstakar.

•

LED-belysning är ett bra alternativ både ur
miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Visste du att:
•

En sjuarmad eljusstake med
LED-lampor förbrukar 27 gånger		
mindre el än en ljusstake med 		
glödlampor.

•

En julgransbelysning förbrukar 16
gånger mindre el med LED jämfört
med glödlampor.					

En ljusslinga med 35-40 LED-lampor
förbrukar nästan 8 gånger mindre el
jämfört med glödlampor.

Kundtjänst öppettider för Jul & Nyår
Vi har stängt alla helgdagar under jul och nyår
samt trettondagen.
I övrigt har vi öppet som vanligt förutom:
23/12
30/12

09.30 - 12.00
09.30 - 12.00

I år sker det inga förändringar av
sophämtningstider
för våra
Fyrfackskunder

