Frågor & svar
Papperspåsen fryser fast i det bruna kärlet, vad ska jag göra?
Under den kalla årstiden händer det att sopor, och då särskilt papperspåsar för matavfall,
fryser fast i botten av kärlet och gör att kärlet inte kan tömmas ordentligt vid tömningstillfället. Det påverkar däremot inte viktavgiften eftersom kärlet vägs både före och efter
tömning. Det är fastighetsägarens ansvar att ta loss eventuellt fastfrusna sopor. Bästa
sättet för att slippa fastfrusna sopor är att se till att både kärlet och påsarna är torra. Titta
till kärlet inför tömning och försök peta loss de påsar som frusit fast på kärlets botten eller
på sidorna. Fler tips hittar du på vår webbplats miva.se.
Andra kommuner har plastpåsar till matavfallet, varför inte Örnsköldsvik?
Vissa kommuner har valt att använda en påse av majsstärkelse till matavfallet. Påsen påminner om en plastpåse, men bryts ner fortare än en vanlig plastpåse. Att använda papperspåsar för matavfallet är det mest miljövänliga sättet att paketera matavfall som ska
rötas. Därför är det viktigt att använda de papperspåsar som Miva tillhandahålle eftersom
det är speciellt framtagna för matavfall. Det är också viktigt att använda den påshållare
som vi tillhandahåller, så att påsen kan ventileras. Använd inte en vanlig tät sophink eller
en plastpåse utanpå papperspåsen, eftersom det gör att papperspåsen inte kan andas
och därför lätt går sönder.
Var ska jag slänga hundbajspåsar?
Hundbajset ska plockas upp och sorteras som brännbart hushållsavfall och läggas i det
egna gröna sopkärlet. Att kasta en hundbajspåse i en allmän papperskorg är olämpligt. Om
många slänger bajspåsar i samma papperskorg finns risk att det blir en sanitär olägenhet,
och att besvärande lukt sprids i närområdet. Tänk på miljön och trivseln. Kasta påsen i ditt
eget gröna sopkärl.
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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!

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: Sjögatan 4A, Örnsköldsvik
En del av

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNKONCERN

www.miva.se

Tack för att du gillar det här!

Storsatsning på landsbygden
Miva har beslutat att konceptet med mobila
återvinningscentraler på landsbygden ska
förbättras. Bolaget gör därför en mångmiljonsatsning för att anlägga fasta återvinningscentraler på kommunens serviceorter;
Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum.
Med fasta återvinningscentraler kan vi skapa
en miljö som i stor utsträckning liknar den på
Må återvinningscentral med exempelvis en
nivåskillnad mellan fordon och plats dit avfallet
ska slängas. Vi vill göra det mer tillgängligt,
bekvämt och säkert för våra kunder att lämna
sitt avfall och för vår personal att arbeta.
På fasta återvinningscentraler kan större
containrar användas samtidigt som varje container kan fyllas mer effektivt. Transporterna

kommer att minska och därmed miljöbelastningen.
När de mobila återvinningscentralerna ersätts av fasta sådana på serviceorterna kommer
vissa kunder att få längre till en återvinningscentral. Med fasta återvinningscentraler på
serviceorterna kan lämningen av avfall däremot
lättare göras i anslutning till andra ärenden.
Planen är att de fasta återvinningscentralerna
ska vara öppna en dag i veckan, vilket gör att
lämningen av avfall lättare kan ingå i hushållens
vardagspussel och inte bli en isolerad aktivitet
vid ett par tillfällen varje år.
Arbetet med att bygga de fyra fasta återvinningscentralerna beräknas pågå under 20162017. Läs mer om satsningen på vår webbplats
miva.se/fasta.

Rätt avfall i rätt kärl
För att få en bild av vad hushållen slänger i
sina sopkärl och hur mycket avfall som totalt
genereras i vår kommun görs så kallade
plockanalyser. Det innebär att en i förväg
bestämd mängd avfall från sopkärl plockas ut
och sorteras. Idag har över 8 000 hushåll ett
brunt kärl för matavfall och sorteringen visar
sig vara näst intill exemplarisk.

Vid senaste plockanalysen av bruna kärl med
matavfall var andelen rätt sorterat hela 98
procent! Stor eloge till alla medvetna kunder!
De två procent som hamnade fel var pappersoch plastförpackningar samt trädgårdsfall/
jord. Förpackningar ska lämnas på en återvinningsstation och trädgårdsavfall till Må återvinningscentral eller dess mobila variant.

Fyra gånger om året får du den här lilla foldern tillsammans med fakturan. Innan jul lät vi
fråga 800 kunder vad man tycker om foldern
och vi är mycket glada över resultatet.
70 procent anger att man läser hela eller
delar av foldern och hela 89 procent anger
att det är just på det här sättet man vill ha
information från Miva. I turordning kommer

därefter den årliga miljökalendern, hemsidan
och annonser. Facebook eller appar i telefon
eller läsplatta kan inte mäta sig mot dessa
kanaler när det gäller ren information. Många
kan däremot tänka sig en framtida app för att
utföra olika typer av tjänster som exempelvis att rapportera vattenmätarställning eller
beställa extra tömning av sopkärl.

Kolla med Ledningskollen först
Skicka en fråga till Ledningskollen så snart du
planerar något slags markarbete. Då minskar
risken för att gräva av någon ledning. Tjänsten
är gratis och att ställa sin fråga är enkelt. Du
får svar från alla ledningsägare med ledningar
i närheten av området som frågan gäller. Läs
mer på ledningskollen.se eller miva.se.

Miljönär-vänliga verksamheter

Bra återbruk på Må

Den nya märkningen ”miljönär-vänlig” ska
göra oss bättre på att hushålla med resurser
och minska vårt avfall. Alla märkta verksamheter finns på webbplatsen miljönär.se. Där
kan man även både tipsa och ansöka om
märkningen. Under våren kommer Miva att
uppmärksamma dessa verksamheter.

I Startpunktens tält på Må återvinningscentral
kan du lämna möbler du tröttnat på, så renoveras dem och säljs som nya i Startpunktens
butik på Sjögatan. Under 2015 har 63 ton på
så sätt gått till återanvändning! Tack alla ni som
bidragit till detta genom att placera möbler i
Startpunktens tält istället för att kasta dem!

Välkommen till återbruksdag
För att minska mängden sopor måste vi bli
ännu bättre på återbruk, det vill säga att använda saker längre tid. Det är temat på årets
familjedag som Miva arrangerar den 21 maj
mellan kl 10-14 på Stora Torget i Örnsköldsvik. Lägg dagen på minnet och läs mer i kommande annons i Tidningen 7.

Det sägs att...
...i Japan dricker man två glas vatten
direkt när man kliver upp på morgonen.
Innan frukosten och innan man borstat
tänderna. En del experter menar att det
är en del av förklaringen till japanernas
långa livslängd och att det kan motverka
t ex högt blodtryck och magproblem.

