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NYTT PASSERSYSTEM
på Angelskog återvinningscentral
Under 2022 införs ett nytt passersystem på Angelskogs 
återvinningscentral för att, först och främst, förbättra    
arbetsmiljön för våra medarbetare och besökare men även att få en 
bättre översikt på olovligt nyttjande av återvinningscentralen.

Anläggningen är i första hand till för invånare i Ronneby kommun. Därför kommer 
man som besökare att behöva visa sitt körkort för att komma in till de olika   
containrarna. Även de som har fritidshus i kommunen är välkomna och kommer 
få ett passerkort.

Vad innebär det för mig som kund:
Rent praktiskt innebär det att du som kund möts av en bom där du får   
legitimera dig med ditt körkort eller ett personligt/företags-passerkort,   
därefter öppnas bommen och du kan köra in till en säker och kontrollerad   
återvinningscentral där vi kan ge dig god service i högre grad än vad vi kunnat  
tidigare.

Varför inför vi ett passersystem:
Vi skapar en säkrare och bättre arbetsmiljö för våra besökare och medarbetare.
Vi får en tryggare och trevligare besöksmiljö där vi kan minimera riskerna för stöld 
och obehöriga besök.
Vi får ett bättre trafikflöde och därmed minskar vi vår klimatpåverkan.
Vi kan analysera besöken och utifrån det anpassa våra öppettider och bemanning 
och på så sätt höja vår service.

Observera: Återvinningscentralen är endast till för privatpersoner    
och företag/verksamheter med mindre och sorterat avfall      
resterande ska använda vågen på Angelskog!
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DU HAR VÄL INTE MISSAT?
1. Att ta en titt på ”Mina sidor”!
Mina Sidor loggar du enkelt in på med ditt mobila  Bank-ID eller 
med ditt kundnummer och ett lösenord. 

Är det första gången du ska logga in använder du 
”Glömt lösenord?” 

Du får då en länk skickad till mail-adressen vi har registrerad på dig 
så du kan välja ett lösenord. 

På Mina Sidor kan du bland annat uppdatera dina uppgifter, se vilka avtal du står på, se 
dina fakturor och även se och jämföra din förbrukning från tidigare år. Där kan du även säga 
upp dina avtal via ”Flyttanmälan”.

Vill du teckna avtal digitalt gör du däremot det via vår E-Tjänst, där kan du även anmäla 
autogiro. Länkar finns på vår hemsida.

3. Att vi har ett nytt kundforum!
Under fliken ”Frågor och svar” på vår hemsida har vi 
listat de vanligaste frågorna vi får in till vår kundtjänst. 

Där kan du snabbt och enkelt söka svar på frågor du 
har. 

Dygnet runt!

2. Att vi har en ny tjänst som ger dig påminnelse om 
när dina sopor töms!
Har du ett renhållningsavtal och en mail-adress   
registrerad hos oss får du en påminnelse dagen  
innan tömning. 

Vi kan lägga in upp till 2 mail-adresser/kund som 
får påminnelsen.

www.ronneby.se/miljoteknik
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4. Att på senaste el-fakturan har du, som är berättigad 
fått avdrag för elpriskompensationen! 
Kompensationen sker i form av ett avdrag på fakturan. 
Avdraget avser förbrukningsperioden december, januari och februari.

I vissa fall kan det bli avdrag på flera kommande fakturor.

Avdraget som gäller för mars 
kommer till hösten.

Vill du veta mer om detta så gå in 
på www.regeringen.se där de har 
listat många frågor och svar kring  
elpriskompensationen.

Där finns även ersättningsnivåerna listade.

Logga in på ”Mina sidor” för att 
enkelt se hur många kWh du har gjort 
av med under perioden och kommer få 
ersättning för.

4. Nu ska elbilar bli lättare att ladda! 
Branschorganisationerna för elbilsladdning har kommit överens om hur det ska bli enklare 
att ladda elbilar hos de olika operatörerna. 

Hittills har bilister varit tvungna att vara registrerade kunder hos de operatörer de vill ladda 
hos, vilket gjort att man kan ha varit tvungen att registrera sig hos upp till tio eller femton 
olika operatörer med olika appar. 

Oftast laddas elbilar i hemmen men systemet har hittills gjort det krångligt att ladda om 
man är på en längre resa.

Nu ska det gå att betala med betalkort, app eller QR-kod i alla operatörers 
stationer utan registrering. Hos flera av operatörerna fungerar 
detta redan i dag. De övriga ska anpassa 
sina stationer under 2022.  

Kostnaden per kilowattimme eller 
minut ska också framgå tydligare.

www.ronneby.se/miljoteknik
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SLÄNG DITT TRÄDGÅRDSRIS

Du vet väl att du kan slänga allt från gräsklipp till större grenar strax innanför grindarna på 
Angelskogs återvinningscentral.

Vi har en sektion för grenar, kvistar och grövre ris samt en för luk, löv 
och gräsklipp.

Detta återvinner vi sedan i vårt fjärrvärmeverk i from av värmeenergi.
Observera att du inte får slänga jord eller sten med ert trädgårdsavfall.

Tack för att du hjälper oss hjälpa miljön.

Din glödlampa kan bli flaska!
Glaset från din glödlampa kan bli en flaska 
om den återvinns på rätt sätt.

Den svenska återvinningen sparar 
totalt sett 6.2 miljoner ton koldioxid/år.

Tillsammans kan vi hjälpa miljön!

på Angelskogs återvinningscentral.
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Mycket att slänga?

Container

Storsäck

Vi har två typer av 
containrar och hyr ut 
både till företag samt 
privatkunder.

För mer information och 
hur du bokar hittar du på 
vår hemsida.vår hemsida.

Har du mycket att röja 
och slänga?
Då kan det vara lägligt 
med en Storsäck.

För mer information och 
hur du köper hittar du på 
vår hemsida.vår hemsida.

Vi har lösningarna!
www.ronneby.se/miljoteknik
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HÅLL TRÄDGÅRDEN FIN
beställ ditt eget trädgårdskärl
Du som har ett hus med trädgård kan nu få 
ditt trädgårdsavfall hämtat vid din fastighet 
mot en mindre kostnad. Du behöver inte åka 
till återvinningscentralen med ditt trädgårds-
avfall, bra för dig och för vår miljö.

Hur fungerar det?
Trädgårdskärlet erbjuder vi dig som bor i 
Ronneby Kommun.
Vi tömmer kärlet var fjärde vecka mellan 
vecka 15 och vecka 39.

Att tänka på inför hämtning
• Avfallet skall läggas löst i kärlet, det vill 

säga utan påsar eller säckar.
• Ställ ut kärlet senast 06:00 på tömnings-

dagen med handtaget utåt.
• Kärlet skall vara placerat så nära som 

möjligt där renhållningsfordonet kan 
stanna för att underlätta hämtningen.

• Ytan skall vara jämn, hårdgjord och fri 
från hinder.

• Vi hämtar enbart trädgårdsavfall som 
ligger i kärlet, inga buntade grenar eller ris 
som ligger bredvid.

• Vi värnar om våra chaufförers   
arbetsmiljö. Fyll inte kärlet för tungt utan 

tänk på du själv skall kunna flytta kärlet 
utan problem.

Vad får du lägga i kärlet för trädgårdsavfall?
• Kvistar och ris från träd och buskar.
• Vissna blommor, blad och ogräs från 

rabatter.
• Gräsklipp, mossa och löv.

Detta hör inte hemma i trädgårdskärlet
• Fallfrukt
• Avverkade träd
• Stubbar
• Upprivna häckar
• Plastpåsar
• Plastsäckar
• Glas
• Jord
• Sten
• Sand

Behöver du slänga något av ovanstående 
avfall så hänvisar vi dig till någon av våra 
återvinningscentraler.
Avfallet skall läggas löst i kärlet, det vill säga 
utan påsar eller säckar.
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SÅ LÄNGE
STANNAR
SKRÄPET

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

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 även kunna 
rullas ut från fastigheten på hårdgjort och 
jämnt underlag.

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 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.

KÄRLPLACERING
att tänka på!



10

Minimizer 

Ett hjälpmedel för hushållen att handkomprimera/samla ihop plast i hemmet. 
Minimizern är ett enkelt sätt att pressa ihop den vanliga skrymmande plasten och ger 
därmed mer utrymme i plastfacket. 

Dessutom minskar risken för nedskräpning när ditt kärl töms i blåsigt väder. 

effektiv komprimering av plast.

Tänk på att alla  gasflaskor 
skall slängas som farligt avfall 

XXX
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Miljövänlig picknick!
Engångsartiklar, plastpåsar och massa sopor 
– din mysiga picknick i skogen eller parken 
kan lätt bli en miljöbov. Här kommer lite tips 
på hur du kan ordna en miljösmart picknick 
ute i det gröna.

1. Undvik engångsartiklar
Ta med några picknickvänliga tallrikar, glas 
och bestick som du kan diska och återan-
vända. Ett tips är att köpa porslin på second 
hand för en billig peng som du kan ha med 
dig på utflykterna.

2. Lägg maten i glasburkar
Det ser både trevligt ut och är vänligt för 
miljön att ta med sin mat i glasburkar. Vill 
man göra det extra fint, kan man knyta ett 
band och sätta en trevlig etikett på 
glasburken så man vet vad som är vad.

3. Skippa plasten
Lämna plastpåsar, påsklämmor och andra 
onödiga plast- och engångsförpackningar 
hemma. Använd hellre små lådor som du 
kan återanvända. Har ni små barn kan det 
vara smart att investera i några bambusugrör 
och en lekfull emaljmugg att dricka saften ur.

4. Kranvatten är godast
Skippa flaskvattnet och ta med vatten 
hemifrån istället. Passa på att lyxa till det och 

smaksätt vattnet med lite bär eller 
citrusfrukter.

5. Undvik engångsgrillen
Om du ska grilla, kom ihåg att 
använda kommunens grillplatser 
istället för engångsgrillar. Och glöm inte att 
köpa grillkol märkt med ”Bra Miljöval”.

6. Extra grön picknick med grönsaker
Testa och skippa köttet och grilla grönsaker 
istället. Grillade rotfrukter, aubergine och 
purjolök är en riktig höjdare på picknicken. 
Till efterrätt är några äppelklyftor på ett trä-
spett smaskens tillsammans med lite kanel 
och vispad grädde.

7. Förvara maten rätt
Ta med en kylväska så du kan ta hem allt 
som blir över. Oftast så går det åt mindre 
mat och fika än vad man tror. Så försök att 
inte bära med alltför mycket ut på 
picknicken. Att kasta mat är alltid tråkigt och 
onödigt.

8. Lämna inga sopiga fotspår
Kom ihåg att städa ordentligt efter er. Ta 
med en skräppåse och samla allt som ni som ni 
hittar och som inte hör hemma i skogen.hittar och som inte hör hemma i skogen.
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SORTERA SOMMARENS AVFALL
Grillning, hemmafix, en bra bok, sol och bad brukar höra sommaren 
till. Här får du koll på hur du sorterar avfall som kan uppstå i samband 
med sommarens aktiviteter

Grillkol och aska
Det kol som är kvar efter grillningen sorterar du som 
brännbart. Detsamma gäller aska, men tänk på att du inte 
får lägga lös aska i ditt sopkärl, utan paketera först askan i 
en försluten påse. Undvik bränder i sopkärlet genom att låta 
askan och grillkolen svalna ordentligt (askan minst en vecka) 
innan den placeras i kärlet. Papperspåsen till grillkolen 
sorteras som pappersförpackning

Räk- och kräftskal
Skal från räkor och kräftor räknas som matavfall, precis som 
alla andra skal från livsmedel exempelvis äggskal, apelsinskal, 
citronskal och melonskal. Tips – lägg skal från räkor och 
kräftor i frysen i väntan på att vi ska komma och hämta dem. 
Då slipper du otrevliga lukter som kan uppstå, särskilt i 
sommarvärmen.

Körsbärskärnor
Körsbärskärnor ska sorteras som matavfall, precis som kärnor 
och skal från alla andra frukter och grönsaker, till exempel 
olivkärnor, citronkärnor, melonkärnor,  apelsinkärnor och 
kärnhus från äpple.

Uppblåsbara badleksaker
Luftmadrasser, badbollar, flytleksaker och simpuffar av plast 
som är trasiga kan slängas i brännbart.

Om de är hela och användbara kan du skänka dem till 
Återbruket istället!
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Byggmaterial
Har du byggmaterial kvar från sommarens och vårens 
projekt som fortfarande är användbart försök att 
återanvända eller ge bort. Betong, stenmjöl, marksten och 
puts som inte går att återanvända lägger du bland 
Fyllnadsmassor på återvinningscentralen. Skyddsplast, bygg-
plast och presenningar sorterar du som brännbart.

Solkräm
Solkräm ska inte användas mer än ett år efter det att 
förpackningen öppnats. Om du har gammal solkräm kvar i 
en förpackning kan du slänga den i brännbart. Om flaskan är 
tom (eller om det bara finns lite rester kvar som är svåra att få 
ut) så sorterar du den som vanlig förpackning, oftast 
plastförpackning.

Trädgårdsskötsel
Växtnäring och gödsel som blåkorn eller hönsgödsel kan 
slängas (väl förpackat) i brännbart.

Blomkrukor, innerkrukor och planteringskrukor räknas inte 
som en förpackning och slängs i brännbart dock ska gråa 
plastkrukor sorteras som plastförpackning. Krukor av keramik, 
terrakotta eller lera bland Fyllnadsmassor på återvinnings-
centralen. 
Krukor som har innehållit livsmedel som kryddor, örter och 

sallad räknas däremot som plastförpackning, och sorteras bland övriga plastförpackningar.

Fallfrukt
Mindre mängder fallfrukt går bra att lägga i trädgårdskärlet, 
men tänk på att kärlet kan bli väldigt tungt av större 
mängder. Lämna därför större mängder fallfrukt som 
Trädgårdsavfall på återvinningscentralen så återvinns det till 
biogas och biogödsel. Visste du att en personbil kan köra 
nästan 1 mil på bränslet från 5 kg äpplen?
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Böcker
Hela böcker i fint skick kan du sälja eller skänka vidare, 
alternativt lämna till Återbruket.  Böcker med mjuk pärm som 
pocketböcker kan också sorteras bland tidningar. 
Men tyvärr blir lexikon, uppslagsverk och kartböcker snabbt 
inaktuella och kan inte lämnas till Återbruket. Dessa samt 
böcker med hård pärm i dåligt skick slängs som brännbart.

Vin
Passa på att frysa in överblivet vin (till exempel i 
istärningsfack) innan det blir dåligt. Då kan du använda 
det i såser eller grytor vid senare tillfällen. När det gäller 
bag-in-box-förpackningar så sorteras innerpåsen med tap 
som plast och ytterlådan som pappersförpackning. Vinflaskor 
sorteras som glasförpackning. Observera att dricksglas aldrig 
slängs i glasfacket utan sorteras som fyllnadsmassa 

En bro av metall
Visste du att Öresundsbron mellan Sverige och Danmark 
delvis är uppbyggd av återvunnen 
metall?

Nya bilar av kapsyler
Om alla i Sverige skulle lämna in sina kapsyler

för återvinning under ett år skulle stålet
räcka till att tillverka 2 200 nya bilar!
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STORT TRYCK PÅ INSTALLATION AV 
SOLCELLER
Många vill bidra till energiomställningen genom att installera solceller. Detta medför 
att våra handläggningstider är längre än vanligt. Det kan ta upp till fyra veckor 
innan en handläggare hos oss kan börja hantera ett anslutningsärende.

Inom kort går vi även in i semestertider, vilket kommer att innebära ytterligare 
något längre handläggningstider.

Vi gör vårt yttersta för att påskynda hanteringen och är tacksamma om du som 
kund kontaktar en installatör i god tid.

TÄVLA OCH VINN
Det finns många miljövänliga sätt 
att hålla hemmet rent istället. Såpa, 
citron, bakpulver… Vad är ditt miljö-
vänliga städtips? 

Skicka ditt svar till info@miljoteknik.
ronneby.se senast den 30 juni och 
få en chans att vinna en korg som 
innehåller bland annat ett 
presentkort. 
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Jag sjönk helt 
plötsligt ner i 

terrängen...
“

“
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VEM KAN DET HÄR VARA?
Vi antar att ni sett någon av våra mättekniker från vår 
Projektavdelning på eller runt er tomt.

Idag träffar vi Jan Åke Larsson som har varit anställd på Miljöteknik i 23 år. 

Vad är det du gör?
Kartlägger och inventerar det ledningsnät vi har inom vatten och avlopp plus en massa 
annat som har med mätning att göra.

Vad har allmänheten för nytta av det du gör?
Först och främst underlättar jag för dem som jobbar på VA och skall laga vårt ledningsnät 
vid läckor och avbrott. Mitt jobb gör så de snabbt kan hitta på kartan vart de skall åtgärda 
ett problem vilket medför att ledningsnätet  lättare hålls helt så folket kan få sitt vatten i 
kranen.

Hur kom det sig att du började med detta?
Först och främst är jag väldigt intresserad av kartor och har hållit på med kartläggning 
sedan jag första gången i början av 90-talet fick ett tillfälligt jobb på lantmäteriet. Sedan 
utbildade jag mig inom området så det här med VA har kommit som ett brev på posten.

Vad krävs för att få det jobb du utför?
Ett brinnande intresse och utbildning.

Trivs du med det du gör?
Jag trivs alldeles förträffligt med det jag gör 
för det är ganska fritt så jag kan planera 
dagarna efter vad som finns att göra efter 
behov.

Vad är det roligaste med jobbet?
Det är att jag jobbar med något jag tycker är 
roligt, nu inte sagt att allt är jättekul. Jag kan 
planera de flesta jobben på egen hand.

Sedan är det ju självklart att trevliga 
arbetskamrater gör det enklare att  
trivas.

Fortsättning nästa sida.
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Vad är det svåraste med jobbet?
De svåraste utmaningarna är när man påbörjar något nytt som man aldrig gjort tidigare för 
det kräver sin man emellanåt, men jag har bra kontaktnät i form av kollegor och konsulter 
så för min del löses det mesta.

Har du upplevt något obehagligt i ditt jobb?
Ja, när jag och en kollega skulle kolla markförhållandena för vägen till ridskolan  i Ronneby. 
Jag sjönk helt plötsligt ner i terrängen och stod med benen långt nere i gyttjan och 
räddades av driftig arbetskamrat.

Arga personer kan man ju förstås råka utför och det är inte roligt alls.

Är detta ett jobb du skulle rekommendera till ungdomar att söka sig till?
Det skulle jag definitivt om man har intresse för ett omväxlande jobb och ett sinne för 
kartor samt diverse tekniska hjälpmedel för att kunna utföra jobbet. 

En sista fråga, hur ser arbetsmarknaden ut i din bransch i dag?
Efter som det nu byggs så mycket och världen är så föränderlig så tror jag arbetsmarknaden 
ser ljus ut.

Vi tackar Jan Åke för denna gång!

Pausa bilen varannan gång!
Om du ställer bilen varannan gång under ett år så sparar du inte 
bara driftskostnader utan gör en jätteinsats för miljön. 
Ungefär hälften av våra bilresor är faktiskt kortare än fem 
kilometer. 
Om vi ställer bilen varannan gång 
under ett år så minskar du 
utsläppen med 0,34 ton 
koldioxid/år.
Ta cykeln eller promenera så får du 
dessutom friskvård på köpet.

Källa: Världsnaturfonden
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SANT eller  FALSKT?
1. Det tar ungefär
för ett tuggummi att 
brytas ner i jorden.

25år

2. Du kan få
   om du slänger ditt 
   glasspapper på marken.

böter

3. Sveriges vanligaste 
skräp på marken 
är plastpåsar

Vi vet att det går att stoppa skräpet 
om vi gör det tillsammans!

Rätt svar:   1. Sant.     2. Sant, all nedskräpning är olovlig.     3. Falskt, vanligaste är fimpar.
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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!

Använd ditt vett

och spola rätt!
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POOLER OCH SPABAD
hur fyller du på rätt sätt?
Under våren och sommaren används det 
ofta mycket vatten. Extra ansträngt blir det 
om många vattnar sina gräsmattor eller fyller 
sin pool, spa eller badtunna vid samma 
tillfälle. 
Vattenledningarna är dimensionerade för 
normal hushållsförbrukning för att 
säkerställa tillräcklig omsättning och god 
kvalitet på vattnet.

Tips när du fyller din pool eller spabad
Tänk på att det är dricksvatten du använder 
i poolen. Slösa inte med vattnet och följ våra 
tips för att hantera vattnet på ett klokt sätt. 
När man fyller på sin pool är det viktigt att 
göra det långsamt och gärna på natten då 
vattenförbrukningen i övrigt är lägre. Sedan 
är det ju bra om man kan stämma av med 
närmsta grannarna som också har pool så 
att man inte fyller dem precis samtidigt.

• Planera din fyllning för den bör ta tid.
• Se till att poolen är tät och att reningen 

fungerar så att du inte behöver fylla den 
mer än en gång per säsong.

• Använd en trädgårdsslang eller liknande. 
Fyll poolen långsamt. Du fyller med cirka 
två kubikmeter per timme, beroende på 

hur mycket vatten som används av andra 
i närheten. Var uppmärksam så att   
slangen inte hamnar under vattenytan 
när du fyller. Annars finns det risk för att 
det blir baksug i ledningen så att pool-
vattnet sugs ut i ledningsnätet och föro-
renar dricksvattnet.

• Fyll poolen på natten när övrig vattenför-
brukning är lägre.

• Undvik att fylla poolen samtidigt som din 
granne.

• Använd kallvatten istället för varmvatten 
för att spara energi.

• Täck över poolen när den inte används, 
då minskar avdunstningen av vatten.

Om det råder bevattningsförbud får du INTE 
fylla din pool, spa eller badtunna.

Tips vid rening av pool eller spabad
Använd beprövade metoder med lägsta 
möjliga miljöbelastning och använd aldrig 
mer kemikalier än du behöver. Se till att du 
har en väl fungerande vattenrening så du 
kan använda samma vatten hela sommaren 
och slipper fylla på. På det sättet kan du spa-
ra både vatten och pengar.

Trevlig sommar och simma lugnt!
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SMARTA VATTENTIPS
Lite regn under vinter och vår kan ge låga grundvattennivåer och brist på vatten. Vi bör alla 
hushålla med vatten, inte bara under högsommaren. Här finns några enkla tips på hur just 
du kan bidra!

Om din del av landet har låga grundvattennivåer är det viktigt att vara extra försiktig om du 
under en tid ska förbruka mycket vatten. Om du till exempel behöver vattna en nylagd 
gräsmatta, fylla en pool eller badtunna. Bevaka om det råder bevattningsförbud och 
rådfråga gärna din kommun.

Du kan också bidra till en smart vattenanvändning genom att:

• Vattna inte med dricksvatten.
• Samla upp regnvatten redan under våren och vattna växter med det.
• Duscha istället för att bada i badkar.
• Låt inte vatten rinna medan du tvålar in dig eller när du borstar tänderna.
• Undvik att diska och skrubba eller skala rotfrukter under rinnande vatten.
• På sommaren kan det vara svårt att få riktigt kallt kranvatten. Spola ur vattnet som stått 

still i kranen. Fyll en tillbringare eller flaska med vatten och sätt in i kylen så får du ett kallt 
vatten.

• Det urspolade kranvattnet kan du samla upp och använda till att exempelvis vattna 
växter med. Använd även upptappat vatten som du har för egen hemberedskap till att 
vattna växter med när du ändå byter ut det.

Tänk på att...
Vi behöver 3 till 5 liter dricksvatten per person och dygn för att dricka och klara den mest 
basala hygienen vid kris. Ju varmare det är och ju mer du rör på dig, desto mer vatten kan 
du behöva.
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ÄNDRADE KÖRTURER 
Inför midsommar ändras körturen för sophämtningen.

För dig som har sophämtning måndagen 20/6 så tömmer vi söndagen 19/6

För dig som har sophämtning tisdagen 21/6 så tömmer vi 20/6

För dig som har sophämtning onsdagen 22/6 så tömmer vi tisdagen 21/6

För dig som har sophämtning torsdagen 23/6 så tömmer vi onsdagen 22/6

För dig som har sophämtning fredagen 24/6 så tömmer vi torsdagen 23/6

        
        Så tänk på att ställa fram ditt 
        sopkärl en dag innan din 
        ordinarie tömningsdag och  
        låta det stå framme till det har  
        blivit tömt.

Se vår hemsida för 
avvikelse i 

öppettider på 
kundtjänst och 

återvinningscentraler

www.ronneby.se/miljoteknik



Om inte, scanna koden nedan för att
komma till vår hemsida där du 

enkelt kan anmäla dig för 
framtida utskick 

Telefon: 0457 - 61 88 15  Email: info@miljoteknik.ronneby.se

Fridhemsvägen 17, Hus 8
372 38 Ronneby 

Får du våra sms?


