Frågor & svar

Miva flyt tar
!

Vi har blöjbarn och undrar hur vi gör för att få reducerad taxa?
I taxan som gäller från och med den 1 februari 2014 har möjligheten till reducerad viktavgift tagits bort. Orsaken till beslutet att ta bort viktreduktionen är att kommuner och
landsting enligt kommunallagen ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Även kunder som tidigare haft reducerad viktavgift betalar från
och med 1 februari 2014 ordinarie viktavgift.
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 också bra att inte skölja ur
förpackningarna under rinnande varmvatten.
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Vem står för abonnemanget för va och hushållsavfall när jag hyr ett hus?
Vi vill alltid ha en lagfaren ägare på våra abonnemang. Om huset hyrs ut kan vi i undantagsfall registera en avvikande fakturaadress. Däremot är det alltid fastighetsägaren som
är ansvarig för att avgifter för vatten och hämrninf av hushållsavfall betalas. I de fall avgifterna inte betalas går kravet alltid till fastighetsägaren.
Hur får man bort kalkbeläggningar på t ex diskbänk och handfat?
Till lättare rengöring kan citronsyra användas. Till grövre rengöring kan ättikssyra eller
fosforsyra användas.
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!

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

• I höst börjar vi erbjuda
separat matavfallsinsamling
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• Ny taxa för va och hushållsavfall
• Vi ses på Mivas Va-dag

www.miva.se

I höst börjar vi erbjuda
separat insamling av matavfall
Möjligheten att lägga sitt matavfall i ett
separat brunt kärl kommer att erbjudas
etappvis med början under hösten 2014
och fram till 2017. Som kund väljer du själv
om du vill sortera ut ditt matavfall separat,
men både miljön och din plånbok kommer
att tacka dig.
Rester, rens och skal är inte värdelöst skräp!
Det innehåller näring och energi som vi kan ta
tillvara. Drygt hälften av Sveriges kommuner
har redan infört separat matavfallsinsamling
och nu är det dags även i Örnsköldsvik.
Genom det informationsbrev som kommer i brevlådan märker du som är fastighetsägare när vi erbjuder insamling av matavfall i
ditt område.

Ekonomiskt
Det är frivilligt att sortera ut matavfallet, men
en miljöstyrande taxa tillämpas för att motivera dig som kund att välja det alternativet.
Mivas förslag på taxa innebär att du som
väljer ett brunt kärl för matavfall betalar halva
viktavgiften för avfallet i både det bruna
och det gröna kärlet. Vidare debiteras ingen
hämtningsavgift för det bruna kärlet. Den som
väljer att behålla enbart sitt gröna kärl betalar
samma vikt- och hämtningsavgift som idag.

Snart dags för Va-dag

Nya taxor

Lördagen den 24 maj mellan kl 10–15 är
stor som liten varmt välkommen till Bodums
avloppreningsverk på Marinvägen 5 i Bonässund. Då arrangerar vi Mivas Va-dag!
Ta chansen att se hur ett avloppsreningsverk fungerar och lär dig mer om vatten.
Kommunens teknikskola Komtek finns på
plats med spännande experiment och självklart bjuder vi på fika och fler överraskningar.
Läs mer på vår webbplats miva.se.

Från och med den 1 februari 2014 gäller nya
taxor för va och hushållsavfall. Detta efter
beslut i kommunfullmäktige strax innan årsskiftet.
Taxan för va höjs med cirka 4 % för att
bland annat ge utrymme till fortsatta reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar. En
schablonfamilj med 2,2 personer i villa med
anslutning till kommunalt vatten och avlopp
förbrukar 150 kubikmeter vatten per år. Priset
för detta under 2014 är 8 964 kr (747 kr/mån)
att jämföra med 8 602 kr (717 kr/mån) under
2013. En ökning med 30 kr/månad.
Taxan för hushållsavfall är oförändrad
bortsett från att möjligheten till reducerad
viktavgift för blöjor och inkontinensskydd
tagits bort. Orsaken till den förändringen är
att rabatten inte är förenlig med likställighetsprincipen i kommunallagen.
Läs mer om bakgrunden till de justerade
taxorna på vår webbplats miva.se.

Vinn Trisslotter varje månad

Välkommen till Sjögatan

Är du uppmärksam och tar del av Mivas annonser i Tidningen 7 har du chansen att vinna
två Trisslotter. Varje månad.
En fredag varje månad utlyser vi en tävling
i vår annons i Tidningen 7. Svaret hittar du i
vår miljökalender och/eller på vår webbplats
miva.se. Lycka till!

I slutet av mars flyttar Miva huvudkontor och
kundservice till Sjögatan 4A. Där kommer vi
att dela lokaler med de kommunala bolagen
Övik Energi, Övikshem samt Örnsköldsviks
Hamn och Logistik. I vår annons i Tidningen 7
meddelar vi när flyttlasset går. Välkommen!

Detsamma gäller kund med egen hemkompost. Taxans slutliga utformning beslutas av
kommunfullmäktige under april 2014.

Miljövänligt
Att ta tillvara energin i vårt matavfall är hela
poängen och nyttan med att sortera ut matavfallet separat. Via upphandling kommer matavfallet i vår kommun att bli fordonsgas och
växtnäring. Närmaste befintlig anläggning för
sådant omhändertagande finns i Skellefteå,
men ännu vet vi inte var matavfallet kommer
att tas om hand. Med en anslutningsgrad på
60 % uppskattas den insamlade mängden
matavfall i Örnsköldsvik bli drygt 1 000 ton.

Enkelt
Du som väljer att sortera ut ditt matavfall för
separat insamling får ytterligare ett brunt 140
literskärl. Innan matavfallet läggs i det bruna
kärlet ska det läggas i särskilda påsar. Påsarna
ingår i abonnemanget och du får även en
särskild påshållare. Använder du påsar och
påshållare på rätt sätt kommer matavfallet
inte att lukta mer än från den avfallspåse du
har idag. Påshållaren och ventileringen av det
bruna kärlet gör nämligen att avfallet avfuktas, vilket minskar risken för att avfall börjar
ruttna och lukta illa.

Mer om matavfall
Redan nu kan du läsa mer
om separat matavfallsinsamling på vår webbplats
miva.se/matavfall. Där
finns också svar på några
av de vanligaste frågorna.

Visste du att...
...du kan nominera ditt dricksvatten till
Ö-viks goaste? Skriv och berätta för oss
varför just ditt vatten är så gott. Det spelar ingen roll om du har kommunalt vatten
eller eget vatten från brunn eller källa.
Det viktiga är att vi får din nominering!
Läs mer på vår webbplats miva.se.

