Frågor & svar
Följ oss på Facebook
facebook.se/mivaovik

Det är ett smutsigt arbete att laga dricksvattenledningar. Hur görs de rena efteråt?
Först och främst genomförs arbetet så att man undviker att få in smutsigt vatten eller jord.
När reparationen är klar görs en kraftig genomspolning. Vid behov kloreras ledningen för
att därefter renspolas igen.
Är dricksvattnet helt fritt från bakterier?
Nej, dricksvatten är inte sterilt, det vill säga helt bakteriefritt. Överallt i vår miljö finns
mikroorganismer och utan dem skulle vi inte överleva. När dricksvatten produceras i
vattenverket avskiljs ohälsosamma mikroorganismer. Dricksvattenmiljön är oftast kall
och näringsfattig, vilket medför att de flesta mikroorganismer inte trivs eller förökar sig i
dricksvattnet. En liten mängd mikroorganismer är dock helt naturligt.
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Är det verkligen miljövänligt att diska ur förpackningar för återvinning?
Förpackningarna behöver inte vara kliniskt rena. Det räcker att skölja bort det värsta, för
hygienens skull. För att inte slösa energi är det naturligtvis bra att inte skölja ur förpackningarna under rinnande varmvatten.
Hur undviker jag att soporna fryser fast i sopkärlet?
Det bästa sättet är att se till att både kärlet och påsarna är torra. Fastfrusna sopor kan
dessutom innebära att kärlet inte töms ordentligt vid hämtningstillfället.
Vad gör jag med sopkärlet vid flytt?
Sopkärlet tillhör fastigheten, vilket innebär att någon annan ska ta över ditt sopkärl när du
flyttar. Tänk därför på att alltid tvätta och fräscha upp kärlet innan du flyttar.

• Mitt vatten är ditt vatten

Fler frågor? Besök Mivas webbplats miva.se eller kontakta vår kundservice.
Må återvinningscentral

Mobil återvinningscentral

Måndag–torsdag
Fredag
Lördag
Dag före helgdag
Sön- och helgdag

Tid och plats för den mobila återvinningscentralen finns på Mivas webbplats miva.se och i vår miljökalender.

7.00–20.00
7.00–16.00
10.00–14.00
7.00–16.00
Stängt

Vår personal berättar gärna om hur du
sorterar ditt avfall!

• Gemensam återvinning för
företag och privatpersoner

I Tidningen 7 kan du läsa var den mobila återvinningscentralen finns under
de närmaste veckorna.

Kundservice: 0660-330 400, info@miva.se
Öppettider: måndag–fredag 9.00–15.00, lunch 11.30–12.30
Felanmälan: 0660-330 330
Växel: 0660-330 300
Webbplats: www.miva.se
Besöksadress: Torggatan 10, Örnsköldsvik
En del av

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNKONCERN

www.miva.se

Privatpersoner och företagare på samma återvinningscentral

Mitt vatten är ditt vatten –
hur ofta tänker du på det?
Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade
livsmedel, och vi har tillgång till det varje
dag året runt. När du har använt vattnet så
tas det om hand direkt i ditt hem, utan att
du måste lämna in det för återvinning, och
det renas från ditt skräp innan det går ut i
kretsloppet. Literpriset för ett genomsnittligt svenskt hushåll är knappt 3 öre.
Hur ofta reflekterar du över det? Varje dag
när vattnet rinner som det ska. Eller slår det
dig bara vid de få tillfällen då vattnet är avstängt eller när du har varit utomlands och
tvingats köpa flaskvatten?
Mitt Vatten är en gemensam kommunikationssatsning från vattentjänstverksamheterna
i Sverige, det vill säga alla som producerar och
levererar dricksvatten. Vi vill uppmärksamma
hur viktigt det är med rent vatten, och att vi
har tillgång till rent vatten även i framtiden.
Under tre år ska branschen göra gemensam sak och uppmärksamma vårt alldeles för
självklara dricksvatten. För att öka kunskap
och förändra beteende. Det kommer att
göras på nationell nivå, men även lokalt här
i Örnsköldsvik kommer vi att fokusera på
dricksvattnet – med information, tävlingar och
aktiviteter! Se vad du själv kan göra för vattnet
på webbplatsen svensktvatten.se/mitt-vatten.

Ursäktan röran på Må återvinningscentral,
men just nu bygger vi om och förbereder för
att även företagare ska lämna sitt avfall på vår
prisbelönta återvinningscentral.
När allt är färdigt flyttar nämligen återvinningscentralen för företag ihop med centralen för privatpersoner. Vi gör det för att
få en bättre samordning och för att erbjuda
företagskunderna bättre öppettider och en
enklare hantering när de lämnar sitt avfall.

Tack för att du sandar
Under vinterhalvåret är placeringen av sopkärlet extra viktigt för att tömningen ska ske
säkert och utan problem. Tänk till exempel
på att skotta och sanda bredvid och under
kärlet. Vid dragväg, som innebär att vår personal hämtar kärlet, ska även dragvägen vara
skottad och sandad.

En framtidsbransch i behov
av ny arbetskraft
Vattnet har många miljoner år på nacken och
är världens viktigaste produkt. Och vi har
ett ansvarsfullt uppdrag för att vattnet ska
gå en ren och frisk framtid till mötes i många
miljoner år till. Många framtidsfrågor rör just
vattnet. Mivas arbete måste därför hela tiden
utvecklas i takt med nya förutsättningar och
utmaningar.
Som i många andra branscher ökar rekryteringsbehovet under de närmaste åren. Vi
kommer att behöva fler duktiga anläggningsarbetare, ingenjörer och drifttekniker.
För att visa bredden av yrken inom Miva
kommer vi under vintern att presentera några
av dem som jobbar hos oss idag. Vi gör det
under rubriken ”Mitt jobb” i våra annonser
i Tidningen 7 och på vår webbplats miva.se.
Tillsammans med andra VA-bolag i området
kommer vi också att medverka på ett par
studentmässor som arrangeras i Luleå och
Umeå i början av 2014.
Den 24 maj 2014 arrangerar vi dessutom
en särskild VA-dag dit alla är välkomna för att
ta en titt på en av våra anläggningar och lära
sig mer om vatten och avlopp. Mer information om det kommer i början av 2014.

Företag och privatpersoner kommer att använda samma infart genom grindarna, men
lägger sig i var sin fil. Privatpersoner i den
vänstra filen och företagare i den högra filen.
Företagare passerar sedan en terminal och
betalar ett enhetspris för varje besök. I övrigt
fungerar allt precis som vanligt.
Mer information kommer att skickas till
alla företagare, och förhoppningen är att det
nya systemet kommer igång under februari.

Fritidshusabonnemang vinter

Snart dags för ny kalender

Fritidshusabonnemang vinter passar dig som
tillbringar delar av vintern i ditt fritidshus.
Vinterabonnemanget gäller under perioden
15 november-15 maj och beställs genom att
kontakta vår kundservice. Mer information
och aktuella avgifter finns på vår webbplats
miva.se.

Mivas kalender är en omtyckt tradition och
snart är det dags för 2014 års upplaga. Den
producerar vi tillsammans med Tidningen 7,
vilket också innebär att den kommer att
distribueras som en bilaga till Tidningen 7
och deras nyårsnummer den 27 december.
Misssa inte det!

Miva flyttar till Sjögatan
Du som vill besöka vår kundservice får snart
lära dig en ny adress. Efter årsskiftet flyttar
nämligen huvudkontor och kundservice till
Sjögatan 4, där vi kommer att dela lokaler
med Övik Energi, Övikshem och Örnsköldsviks Hamn och Logistik. När flyttlasset går
meddelar vi i vår annons i Tidningen 7.

Visste du att...
...du kan besöka Må återvinningscentral
på riktigt fast via din dator? På vår webbplats miva.se kan du nämligen få en rundvisning på återvinningscentralen via en
bildpresentation som visas i 360 grader.
Du hittar den tillsammans med övrig
information om återvinningscentralen.

