Frågor & svar
Vad får man spola ner i avloppet?
Ingenting annat än kiss, bajs och toalettpapper! Du kan påverka kvaliteten på avloppsvattnet genom att inte spola ner annat än sådant som passerat genom kroppen och
toalettpapper. Reningen i reningsverken är effektiv mot sådant som kan orsaka sjukdom
och övergödning, men den är inte gjord för saker som örontops, blöjor, mobiltelefoner,
lacknafta och avfettningsmedel. Sådant hör hemma bland hushållssoporna och återvinningscentralen.
Är vattnet i Örnsköldsviks kommun hårt eller mjukt?
I Örnsköldsvik är vattnet mjukt. Det innebär att du kan tvätta och diska med den lägsta
rekommenderade doseringen då tvål, tvätt- och diskmedel löddrar lätt. Om inte tvätten är
hårt smutsad kan du gärna hoppa över förtvätten också.
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Varför erbjuds bruna kärl för matavfall områdesvis och inte samtidigt?
För att underlätta införandet av separat matavfallsinsamling har kommunen delats in i sex
områden. Det gör vi för att kunna utgå från ordinarie sophämtningsturer och introducera
det bruna kärlet så effektivt som möjligt. På vår webbplats miva.se kan du se vilket område du tillhör och när du kommer att få mer information i din brevlåda.

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.

Foto: NSVA, fotograf Timo Julku

Får man verkligen billigare viktavgift om man skaffar ett brunt kärl för matavfall?
Ja, eftersom viktavgiften i båda kärlen halveras. Låt säga att du har 20 kilo hushållsavfall,
varav 15 kilo är matavfall. För detta betalade du tidigare 1,98 kr/kilo. Det blir totalt 39,60 kr.
När du skaffar ett brunt kärl betalar du 0,99 kr/kilo för 15 kilo matavfall i det bruna kärlet
(14,85 kr) och 0,99 kr/kilo för resterande 5 kilo i det gröna kärlet (4,95 kr). Totalt 19,80 kr.

• Världstoalettdagen
den 19 november
• Återvinn dina
värmeljus rätt

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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www.miva.se

600 svar i enkätundersökning

Avloppet tar inte
vilken skit som helst
I Sverige har alla hushåll tillgång till både
toaletter och rent vatten, men däremot kan
vi bli bättre på att ta hand om vårt vatten.
Bara i Örnsköldsviks kommun spolar vi ner
60 ton skräp varje år. Hur skulle ditt liv
påverkas om du inte hade tillgång till en
toalett? För oss är det en tankelek, men för
2,5 miljarder människor är det verklighet.
I Sverige spolar vi varje år ner 7 000 ton
skräp i våra toaletter tillsammans med stora
mängder kemikalier. Vi har förmånen att ha
väl fungerande toaletter, avlopp och reningsverk, men det betyder inte att vi kan spola

ner vilken skit som helst. För att åskådliggöra
problemet har tre unga konstnärer fått skapa
ett digitalt Skitgalleri. Där finns konst som
skapats med hjälp av sådant som felaktigt har
spolats ner i avloppet och därmed hotar våra
vattendrag, sjöar och hav.
Bakom Skitgalleriet står Sveriges kommuner för rent vatten och vi gör detta i anslutning till Världstoalettdagen den 19 november.
Dagen är ett FN-initiativ som belyser bristen
på toaletter i världen. Kolla in Skitgalleriet på
webbplatsen mittvatten.se/skitgalleriet – och
tänk dig för innan du spolar. Bara kiss, bajs
och toalettpapper. Ingenting annat.

Bruna kärl i nästa område
Den 27 oktober var det premiär. Då tömdes
de första bruna kärlen i Örnsköldsviks kommun för första gången. Sammanlagt har nu
omkring 3 000 kunder i det första området
börjat sortera sitt matavfall separat.
I mars 2015 kommer det andra området att få erbjudande om brunt sopkärl för
matavfall. Informationsbrev med valblankett

skickas då till kunder som bor
i och omkring Överhörnäs,
Svedjeholmen, Domsjö, Nötbolandet, Bjästa,
Köpmanholmen och Sidensjö. Du som redan
fått erbjudande om brunt kärl, men glömt att
skicka in valblanketten eller ångrat dig kan
när som helst kontakta Mivas kundservice för
att beställa ett brunt sopkärl.

Under september och oktober har Miva genomfört en enkätundersökning både på Må
återvinningscentral och på vår webbplats
miva.se. Undersökningen är en del i vår utredning om att eventuellt etablera fasta återvinningscentraler på serviceorterna Bjästa,
Björna, Bredbyn och Husum. Med hjälp av
enkäten ville vi få en bild av hur upptagnings-

området för Må återvinningscentral ser ut i
dagsläget och om vi kan förvänta oss en förändring av besöksmönstret om det blir fasta
återvinningscentraler på serviceorterna.
Vi tackar alla som svarat på enkäten
och lämnat sina synpunkter. Det blir nu ett
värdefullt underlag i det fortsatta utredningsarbetet.

Återvinn värmeljusen rätt
Peta loss vekeshållaren av stål från koppen
som är av aluminium så att delarna hamnar
var för sig när du sorterar dem som metallförpackning. Om vekeshållaren sitter fast
sorteras koppen som stål, vilket innebär att
aluminiumet brinner upp och försvinner från
jordens yta istället för att återvinnas.

Tack för att du sandar

Vi bygger omsorteringshjälp
Uppdaterad
hemsidan

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 entreprenör hämtar kärlet, ska även dragvägen
vara skottad och sandad.
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Nytt år och ny kalender
Mivas väggkalender är en omtyckt tradition
och snart är det dags för 2015 års upplaga.
Precis som i fjol producerar vi den tillsammans med Tidningen 7, vilket också innebär
att den kommer att distribueras som en bilaga till Tidningen 7 och deras nyårsnummer
den 30 december. Missa inte det!

Visste du att...
...den genomsnittliga förbrukningen av
dricksvatten per person och dygn i ett
hushåll är cirka 160 liter. Av detta använder vi cirka 10 liter till mat och dryck.
I övrigt använder vi dricksvattnet till att
spola toaletten, diska, tvätta med mera.

