Frågor & svar
Vilken tid på dagen tömmer ni mitt sopkärl?
Den aktuella hämtningsdagen pågår sophämtningsarbetet under hela dagen. Det betyder
att man kan få sitt sopkärl tömt alltifrån kl 6 på morgonen till kl 22 på kvällen. Sopkärlet
måste vara utplacerat senast kl 6 på morgonen om man vill ha det tömt den dagen. Om
det inte har blivit tömt på den tid som det normalt brukar tömmas, låt kärlet stå till dess
att vi tömt det.
När kommer mitt område att erbjudas möjligheten att sortera matavfall separat?
För att underlätta införandet av separat matavfallsinsamling har kommunen delats in i sex
områden och våren 2017 ska separat insamling av matavfall ha erbjudits villor och flerbostadshus i hela kommunen. På vår webbplats miva.se/matavfall finns en preliminär områdesindelning med reservation att förändringar kan ske under resans gång.
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Jag har så lite matrester, måste jag ändå ha ett brunt kärl för matavfall?
Det är frivilligt att sortera ut matavfallet, men en miljöstyrande taxa tillämpas för att
motivera dig som kund att välja det alternativet. Om du inte aktivt väljer ett brunt kärl
fortsätter du att använda ditt gröna kärl precis som vanligt. Vår målsättning är såklart att
minimera avfallsmängderna, men ofta blir det mer matavfall än man tror. De flesta av oss
får matavfall i form av kaffesump/kaffefilter, fruktskal, äggskal och lite matrester.
Får man hälla ut vattenbaserade färger i avloppet?
Nej, vattenbaserade färger innehåller även de farliga metaller och ämnen som påverkar
avloppet negativt. Stryk av penslar och torka färg för att sedan lämna till en återvinningscentral.
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.

• Miljoner till nya VA-ledningar varje år
• Höst i sommarstugan
• Dags att gå till val

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

Höst i sommarstugan
En fantastisk sommar går mot sitt slut och
kanske är det dags för sista rycket i sommarstugan. Här är några tips:
• Dra in sopkärlet på tomten efter säsongens sista tömning som sker vecka 37.
Lämna inte kärlet vid vägen/kärlplatsen då
det kan komma i vägen för snöröjningen.
• Behöver du extra tömning efter vecka 37
beställer du det via vår kundservice.

• Har du kommunalt vatten måste utrymmet
där vattenmätaren sitter vara uppvärmt så
att mätaren inte fryser sönder.
• Töm varmvattenberedare, pumpar och
vattenhydroforer och koppla bort slangen
från eventuella vattenutkastare.
• Beställ vinterabonnemang som gäller
15 november-15 maj om du tillbringar
delar av vintern i ditt fritidshus. Kontakta
vår kundservice för mer information.

30-50 miljoner till nya
VA-ledningar – varje år

Tack för senast!

Dags att gå till val

Visst har det varit många vattenläckor i
sommar, men ändå inte fler än normalt. Den
stora skillnaden är att vi har blivit bättre på
att informera om dem. Varje år rustar dessutom Miva VA-ledningar för mellan 30-50
miljoner kronor.

Tack alla ni drygt 350 personer som kom till
vår familjedag vid Bodums avloppsreningsverk den 24 maj. Vi uppskattade att så många
prioriterade vattnet och ett besök på ett
reningsverk en solig lördag i maj. Extra roligt
att det verkligen blev en familjedag med
många unga besökare.

I slutet av augusti fick cirka
5 000 kunder i det första
området erbjudande om att
sortera sitt matavfall separat.
Senast den 19 september ska du som bor i det
området ha gjort ditt val. Tidplan för övriga
områden finns på www.miva.se/matavfall.

Det är ett dyrbart ledningsnät som finns nedgrävd i kommunen och som levererar det kommunala dricksvattnet. Sammanlagt rör det
sig om cirka 100 mil ledning. Tillkommer gör
dessutom 80 mil ledning för avlopp. Skulle
vi byta ut hela ledningsnätet samtidigt skulle
det kosta omkring 4,7 miljarder kronor och ta
åtskilligt med tid.
För dricksvattenledningarna räknar Miva
idag med en förnyelsetakt på cirka 130 år,
vilket är en acceptabel takt enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Det innebär att
våra 100 mil dricksvattenledningar ska vara
utbytta om 130 år och att i snitt 7-8 kilometer
byts ut varje år.
En knapp mil nya dricksvattenledningar
om året kan låta lite, men då ska man veta att
prislappen hamnar på 2 600 kronor per meter.
Det är nämligen genomsnittskostnaden för
att byta ledningar i befintliga miljöer enligt
Svenskt Vatten. Sammanlagt rustar Miva VAledningar för mellan 30-50 miljoner varje år.

Sådana kostnader är naturligtvis orsaken till att
många kommuner har en förnyelsetakt på flera
hundra år och därför en viktig anledning till att
skapa utrymme för upprustning i VA-taxan.
Men förutom att ledningar och anläggningar ska tas om hand är det också viktigt
att vi alla tar hand om vattnet i sig. Här är det
inte mängden vatten som är ett problem,
utan vad som hamnar i vattnet och därefter
i kretsloppet som påverkar miljön och vår
framtida vattenkvalitet.

Godaste vattnet finns i Arnäs
Under vår familjedag korades även vinnaren
i tävlingen ”Ö-viks goaste dricksvatten”. Tio
finalister levererade stolt sina vatten inför
juryns provsmakning. Ett kommunalt vatten
från Arnäsvall segrade och vinnare blev därmed Liselotte Pettersson, som förutom äran
också fick en iPad mini.

Så kan du ta hand om vårt vatten
• Spola bara ner kiss, bajs och
toalettpapper.
• Kasta skräp i papperskorgen.
• Lämna mediciner till apoteket.
• Kasta inga miljöfarliga ämnen i
avloppet, utan lämna farligt avfall
till en återvinningscentral.
• Drick kranvatten.
• Överdosera inte tvättmedlet.
• Använd tandkräm och deodorant
utan triclosan.
Läs mer om hur du kan ta hand om vårt
vatten på Mivas webbplats miva.se

Besök briggen Tre Kronor
Den 20-23 september angör briggen Tre
Kronor för andra året i rad gästhamnen i
Örnsköldsvik. Med sig har hon en utställning
kring miljögifter i Östersjön och i anslutning till den finns också Miva på plats. Varmt
välkommen att besöka oss. Läs mer på vår
webbplats miva.se.

Visste du att...
...Miva under hösten kommer att göra en
kundundersökning? Bli inte förvånad om
du är en av våra slumpmässigt utvalda
kunder som får en enkät i brevlådan.
Din åsikt är viktig för oss och därför vill
vi redan nu tacka för att du ägnar några
minuter åt att besvara enkäten.

