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Smittspridningen av Coronaviruset har gjort 
att mycket i vardagen som vi tar för givet har 
förändrats eller kommer att förändras. På 
Miva följer vi givetvis myndigheternas rekom-
mendationer och på det stora hela fungerar 
vår kärnverksamhet som vanligt. För vi har en 
viktig uppgift att fylla för att få vardagen och 
hela samhället att fungera. Nu som alltid.

Max 50 på våra återvinningscentraler 
Du är som vanligt varmt välkommen att 
besöka våra återvinningscentraler om du är 
frisk och kry. För att minska risken för smitt-
spridning är dock antalet samtidiga besökare 
begränsat till maximalt 50 personer. Det 
är också viktigt att hålla avstånd till andra 
besökare och vår personal. Trängs inte, utan 
vänta på din tur. Är du osäker på hur något 
ska sorteras ska du såklart fråga vår personal, 
men beskriv vad du vill kasta istället för att 
komma nära och visa avfallet.

Nästan som vanligt i en  
uppochner-vänd tid

Vänta med saker för återanvändning 
Effekterna av Coronaviruset påverkar våra 
samarbetspartners på många sätt. För när-
varande går det därför inte att lämna kläder i 
Myrornas behållare på våra återvinningscen-
traler och vi ber dig om möjligt vänta med att 
lämna saker till Startpunkten.

Töm sopkärlet varje gång 
Töm om möjligt ditt sopkärl vid varje töm-
ningstillfälle, även om det inte är fullt. På så 
sätt minskar vi risken att behöva samla in 
stora mängder avfall i ett förändrat läge med 
stora prioriteringar och begränsad personal.

Så påverkar Coronaviruset oss
Läs mer om Mivas olika försiktighets-
åtgärder kopplade till Coronaviruset 

på miva.se/corona.



Under sommaren är alla återvinningscentraler 
öppna som vanligt och vi utökar dessutom 
med extra öppetdagar i Bjästa, Bredbyn, 
Björna och Husum. Under vecka 19–25 samt 
34–39 har vi då öppet två dagar i veckan på 
varje ort. Vilka dagar vi har öppet på respek-
tive ort framgår på miva.se/extraöppet.

Ingen smitta via vatten
Av Folkhälsomyndighetens information fram-
går att spridning av Coronaviruset i huvudsak 
sker genom kontaktsmitta eller via droppar 
i luften från hostningar och nysningar. Det 
anses inte finnas någon särskild risk att viru-
set kan spridas vare sig via dricksvatten eller 
avloppsvatten.

Extraöppet på återvinningscentraler

Nu börjar slamtömningen
Nu har årets slamtömningsperiod startat. Berörda kunder har fått in-
formation i brevlådan där vi bland annat påminner att vi från och med 
i år använder en ny tömningsmetod. För att inte drabbas av extra kost-
nader är det också viktigt att ha tydligt husnummer, markerad brunn/
tank och framkomlig väg. Läs mer och lämna dina kontaktuppgifter för 
att få avisering när slambilen kommer på miva.se/slamtömning.

På grund av Coronaviruset har Miva ställt in 
planerade evenemang under våren. Under de 
planerade röjardagarna på återvinningscen-
tralerna i Bjästa, Bredbyn, Björna och Husum 
har vi valt att hålla extraöppet som planerat, 
men kommer däremot inte att genomföra 
några sociala kringaktiviteter. Läs mer på 
miva.se/vårröj.

Ingen brist på dricksvatten
Ett uttalande från Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, MSB, skapade viss oro
kring dricksvattenförsörjningen med anled-
ning av Coronaviruset. På Miva ser vi inga 
problem med dricksvattenförsörjningen och 
det gör inte heller branschorganisationen 
Svenskt Vatten. I ett uttalande tydliggjorde 
de att Sveriges kommuner inte har några pro- 
blem med dricksvattenförsörjningen. Ingen 
ska vara orolig för att dricksvattnet ska ta slut.

Hur vill 
du bli 

kontaktad?



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

Frågor & svar

Vad innebär det att min brunn ska 
slamtömmas genom deltömning?

Deltömning innebär att slambilen har två fack 
för att kunna separera slam och vatten i var 
sitt fack. När allt slam sugits upp ur brunnen 
förs vattnet med alla mikroorganismer till- 
baka till brunnen samtidigt som den syre-
sätts. Kvar i bilen blir slammet. Deltömning är 
en effektiv metod som minskar transporterna 
avsevärt. Eftersom bakteriefaunan finns kvar i  
brunnen gör det också att brunnen fungerar 
som den ska direkt efter tömning. 

Behöver jag kontakta Miva vid flytt?
Ja, inför din flytt måste du anmäla det 

till Miva. Enklast gör du det genom att fylla i 
blanketten för flytt och ägarbyte på miva.se/ 
flytta. Om du flyttar står du kvar som betal-
ningsansvarig till dess att du har informerat 
oss om de nya ägarförhållandena. Det är 
genom din anmälan som vi får vetskap om 
förändringen.

Jag behöver fler papperspåsar till 
mitt matavfall, hur gör jag?

Har du ett brunt kärl för matavfall kan du 
själv hämta nya påsar på 25 platser runt om 

Må återvinningscentral
Måndag–torsdag  7–20
Fredag   7–16
Lördag   10–14
Dag före helgdag 7–16

Vår personal berättar gärna om hur du 
sorterar ditt avfall!

Frågor och svar

i kommunen. Förutom på Mivas alla återvin-
ningscentraler eller hos Mivas kundservice på 
Sjögatan i Örnsköldsvik finns de även hos ett 
20-tal livsmedelsbutiker. Vilka butiker fram-
går på miva.se/matavfallspåsar. Där finns 
även information om möjlighet att beställa 
leverans av påsar till både privatpersoner och 
flerfamiljshus, verksamhet eller bostadsrätts-
förening.

Jag ska gräva på min tomt och  
undrar var vattenledningen ligger?

När du ska göra markarbeten behöver du 
veta hur din fastighet är ansluten till det kom-
munala ledningsnätet för vatten och avlopp. 
Använd Ledningskollen för att undvika att
gräva av ledningar. Ledningskollen är en 
kostnadsfri webbtjänst som ger dig infor-
mation om nedgrävda ledningar. De flesta 
större ledningsägare finns med i Lednings-
kollen, förutom Miva även exempelvis Övik 
Energi, Vattenfall och Telia. Läs mer och ställ 
din fråga på ledningskollen.se.

Svar på många fler vanliga frågor  
hittar du på miva.se/svar.

Övriga återvinningscentraler
Bredbyn  Måndag  13–20
Björna   Tisdag  13–20
Bjästa  Onsdag  13–20
Husum  Torsdag  13–20

Läs mer om varje återvinningscentral på 
miva.se/ort.


