Frågor & svar
När måste jag ställa ut mitt sopkärl för att säkert få det tömt?
Ställ alltid ut kärlet senast kl 6 på tömningsdagen. Sophämtning sker mellan kl 6–22 och
vi kan inte garantera någon mer exakt tidpunkt för när ditt kärl blir tömt. Har du ställt ut
kärlet i rätt tid och det inte har blivit tömt, låt det stå tills vi tömt det. Är kärlet inte utställt
när sopbilen kommer får du vänta till nästa tömningstillfälle eller beställa budad tömning
genom att kontakta kundservice.
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.
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Hur får man bort kalkbeläggningar?
Till lättare rengöring kan citronsyra användas. Till grövre rengöring kan ättikssyra eller
fosforsyra användas. Fler miljövänliga rengöringstips hittar du på vår webbplats miva.se.
Vad är egentligen ett verksamhetsområde?
Verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet
att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Verksamhetsområde bestäms för tre olika
tjänster – dricksvatten, spillvatten samt dagvatten. Det är kommunfullmäktige som fattar
beslut om inrättande eller utökande av verksamhetsområde för vatten och avlopp.

• Två nya återvinningscentraler invigda
• Lär dig mer om vatten och avlopp

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

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

• Mer matavfall samlas in

Övriga återvinningscentraler
7–20
7–16
10–14
7–16
Stängt

Vår personal berättar gärna om hur du
sorterar ditt avfall!

Bredbyn

Måndag 13–20

Björna

Tisdag 13–20

Bjästa

Onsdag 13–20

Husum

Torsdag 13–20

Läs mer om våra återvinningscentraler
på vår webbplats miva.se/nya

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
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Välkommen till vår VA-dag

Två nya centraler invigda
I början av februari invigdes Mivas nya återvinningscentraler i Bjästa och Bredbyn. Det
blev också startskottet för nya öppettider
som även omfattar Björna och Husum trots
att deras återvinningscentraler ännu inte är
färdigbyggda. På samtliga fyra orter finns
nu tillgång till en återvinningscentral varje
vecka.
Ett 100-tal personer deltog på varje ort när
återvinningscentralerna i Bjästa och Bredbyn
invigdes i början av februari. Alla var positiva
till Mivas satsning för bättre miljö, nöjdare
kunder och säkrare arbetsmiljö.
– Bestående satsningar utanför centralorten som dessutom förbättrar vår miljö
tillhör inte vanligheterna. Så Mivas nya återvinningscentraler känns hur bra som helst, sa
Ann-Chatrin Zackrisson, som är projektledare
för Bygd & Stad i balans Anundsjö.
Uppskattade nyheter på de nya centralerna är möjligheten att via Startpunkten kunna
lämna möbler, heminredning och cyklar till
återbruk. Detsamma gäller kläder, hemtextil
och skor, som smidigt kan lämnas i Myrornas
insamlingsbehållare. Lokalt har bygget av nya
återvinningscentraler också väckt tankar och
förhoppningar inför framtiden.
– Jag hoppas att den här satsningen på
sikt ska gynna våra lokalbor på fler sätt än
enbart som en tjänst. Vi hoppas självklart att

den ska generera fler arbetstillfällen och på
sikt möjliggöra att det hålls öppet fler dagar i
veckan, sa Sofie Holmgren, verksamhetsledare
för Bygdsam som är landsbygdens motsvarighet till Cesam i centrala Örnsköldsvik.
För att underlätta för kunderna har Miva
valt att övergå till enhetliga öppettider trots
att de nya centralerna i Björna och Husum
inte är färdiga. Den mobila återvinningscentralen står därför parkerad på dessa orter och
hälsar kunderna välkomna en dag i veckan,
precis som i Bjästa och Bredbyn.
De nya återvinningscentralerna i Björna
och Husum har börjat byggas och kommer att
invigas under hösten.
Öppettider och adresser
Bredbyn återvinningscentral
Prästbordet		Måndag 13–20
Läs mer på www.miva/bredbyn

Fungerande vatten och avlopp tar de flesta
av oss för givet. Ända till den dag då det inte
fungerar. Kom till Mivas VA-dag i vår och lär
dig allt om hur vatten och avlopp i vår kommun fungerar. Vi demonstrerar vår filmbuss
och hur vi sköter och moderniserar vårt stora
ledningsnät och många anläggningar. Dessutom tävlingar, tipsrunda och fika till alla.

Leverans av papperspåsar

Men förpackningar hamnar fel

Du som sorterar matavfall i ett brunt kärl får
varje år en årsförbrukning papperspåsar.
Dessa distribueras till din fastighet vecka
14–19. Behöver du inte fler påsar avställer
du enkelt på vår webbplats miva.se. Du kan
också själv hämta påsar på våra återvinningscentraler samt kundservice på Sjögatan 4A.

Höstens plockanalys av avfallet i de gröna
sopkärlen visar att mycket förpackningar och
returpapper hamnar fel. Framförallt gäller det
pappers- och plastförpackningar. Alla typer
av förpackningar samt tidningar och returpapper ska lämnas till de 30-tal återvinningsstationer som finns runt om i kommunen.

Oförändrade taxor 2018

Bjästa återvinningscentral

Taxorna för hushållsavfall samt vatten och
avlopp i Örnsköldsviks kommun blir oförändrade under 2018. Det är bland annat ett
gynnsamt ränteläge som gör detta möjligt.
Läs mer om taxorna på Mivas webbplats
miva.se.

Dombäck 239		Torsdag 13–20
Läs mer på www.miva/husum

Läs mer på www.miva.se

Mängden avfall från bruna och gröna kärl i
Örnsköldsviks kommun har varit oförändrad
under 2016 och 2017. Totalt cirka 9 028 ton.
Däremot har andelen matavfall i de bruna
kärlen ökat från 11,5 % till 14,8 %. Det innebär
att vi har blivit bättre på att sortera ut matavfall från det gröna sopkärlet. Toppen!

Järnvägsgatan 10		 Tisdag 13–20
Läs mer på www.miva/björna

Husum tillfälliga återvinningscentral

När? Lördag 26 maj, kl 11–14
Var? Stora Torget, Örnsköldsvik
Vem? VA-dagen passar hela familjen

Mer matavfall samlas in

Björna tillfälliga återvinningscentral

Ariavägen 3		Onsdag 13–20
Läs mer på www.miva/bjästa

Mivas VA-dag

Visste du att...
...inom Örnsköldsviks kommun finns 25
vattenreningsverk, varav Gerdalsverket
är det största. I Gerdal produceras varje
år ungefär 3,9 miljoner kubikmeter (m³)
dricksvatten. Just nu pågår ett stort projekt för att framtidssäkra distributionen
och bygga ett nytt vattenverk i Gerdal.

