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På återvinningscentralen gör både skyltar 
och vår personal sitt bästa för att vägleda dig 
som kund att kasta rätt. Snart blir det ännu 
enklare att sortera sitt avfall oavsett var du 
befinner dig. 

Olika system på olika ställen 
Idag finns inget gemensamt skyltsystem 
för avfall i Sverige. Istället har olika aktörer 
utvecklat sina egna skyltsystem. Det har 
resulterat i att det finns många olika sätt att 
benämna olika avfallsslag och att utforma 
sina skyltar på. Olika system på olika ställen 
gör det i sin tur svårare att göra rätt. 

Miva får bra betyg vad gäller skyltning och 
information på våra återvinningscentraler, 
men namn och symboler kan fortfarande vara 
annorlunda mot de som möter dig i bostads-
rättsföreningens soprum, fikarummet på din 
arbetsplats eller i en annan kommun.

Enhetliga namn och symboler 
underlättar återvinning

Nya skyltar planeras till 2021 
Den 1 juli lanserades ett nytt nationellt 
system med namn och symboler som suc-
cessivt kommer att implementeras runt om 
i landet. Systemet ska kunna användas på 
återvinningsstationer, återvinningscentraler, 
på sopkärl, i soprum och vid insamling på 
stan. För att underlätta sorteringen kommer 
även många livsmedelsproducenter att börja 
använda symbolerna på sina förpackningar.

Det kommer att ta många år 
innan systemet används i hela 
Sverige. Det är ännu inte klart 
när Miva uppdaterar sina åter-
vinningscentraler, men redan 
nästa år kommer den nuvaran-
de skyltningen att ses över och hur de nya 
namnen och symbolerna kan implementeras 
på bästa sätt.

Varianter av Vattna

Varianter av Toan



Under september–oktober genomför Miva
sin regelbundna kundenkät för att följa upp
kundernas nöjdhet och förbättra våra tjänster.
Kanske är du en av de slumpmässigt utvalda
kunder som fått en enkät i brevlådan? Din
åsikt är viktig och därför tackar vi för att du
ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

Fakturan i din e-post
Vill du slippa räkningar i brevlådan är e-fak-
tura ett bra alternativ. Det ordnar du enkelt 
från din internetbank. Ett annat alternativ är 
e-postfaktura som innebär att du får fakturan 
skickad till din e-postadress. Allt som krävs 
är att kontakta kundservice och meddela till 
vilken e-postadress fakturan ska skickas.

Kundenkät på väg

Knyt alltid påsen!
I sopkärlet måste allt avfall vara paketerat i en påse som är försluten. 
Löst avfall kan lätt ramla ut eller blåsa iväg vid tömning av kärlet och 
sopbilsföraren har inte möjlighet att plocka upp detta. 

I det bruna sopkärlet används de matavfallspåsar som vi till- 
handahåller. Fyll inte påsen mer än att du kan vika ihop 
öppningen innan du lägger den i kärlet. I det gröna sopkälet 
är avfallspåsar i plast som säljs på rulle ett bra alternativ. Den 
plasten är avsevärt mycket tunnare än de påsar som är gjorda 
för att bära hem varor i. Du kan såklart använda andra påsar 
bara de går att stänga ordentligt.

För oss är det alltid 
viktigt att få veta när du 
tycker att något har blivit 
fel. Därför kan du när som 
helst kontakta oss, anonymt 
om du önskar, och berätta hur vi kan bli bätt-
re. Skriv och berätta på miva.se/synpunkt.

Sveriges bästa vatten?
I höst är det åter dags för kranvattentävling 
där landets kommuner gör upp om bästa 
vatten. I oktober deltar Miva i en regionfinal 
i Umeå och vi hoppas såklart att vårt goda 
vatten går vidare till final i Stockholm senare 
i höst. Om man kan tävla i vatten? Visst kan 
man det. Örnsköldsvik har deltagit fram-
gångsrikt i de två senaste tävlingarna. Men i 
år hoppas vi ändå på mer än ett hedersom-
nämnade...

Tack för 
att du gör 
oss bättre!

Rekord i skräpplockning
I slutet av maj deltog rekordmånga barn och 
elever i de årliga skräpplockardagarna. Hela 
3 805 deltagare från 37 förskolor och skolor i 
kommunen var då ute och plockade skräp  
efter andra. Stort tack till alla pedagoger, 
barn och elever för deras engagemang och 
bidrag till ett renare samhälle.



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

Jag har nästan inga sopor, kan jag 
slippa betala för sophämtning? 

Nej, enligt Miljöbalken har alla hushåll och 
fastighetsägare skyldighet att lämna sitt hus-
hållsavfall till sin kommun för borttransport 
och behandling. Taxan för hushållsavfall är 
uppdelad i tre delar, hämtnings-, vikt- och 
grundavgift. Hämtnings- och viktavgiften 
debiteras endast för de tillfällen som kärlet 
ställs  ut för tömning, och har du lite sopor 
så blir den rörliga kostnaden låg.I grundav-
giften (privata hushåll) så ingår också tillgång 
till våra fem återvinningscentraler inklusive 
hantering av farligt avfall. Är fastigheten 
helt obeboelig och det går att bevisa, så 
kan fastighetsägare ansöka om dispens från 
grundavgiften hos Miljö- och hälsoenheten 
på Örnsköldsviks kommun.

Hur vet jag när slambilen kommer?
Vi skickar ut information om när 

slamtömning kommer att ske via e-post eller 
sms ungefär en vecka innan tömningstillfället. 
För att detta ska fungera behöver vi dina 
kontaktuppgifter och information om hur du 
helst vill bli kontaktad. Detta fixar du enkelt 

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

på vår webbplats miva.se/slaminfo. Tidigare 
än så kan du ta reda på när slambilen beräk-
nas komma genom att använda slamsöken 
på vår webbplats miva.se/slamtömning eller 
genom att logga in på Mina sidor. Men tänk 
på att den angivna tidpunkten är preliminär.

Hur kan jag få hjälp att tillfälligt 
stänga vattnet?

Om du eller en rörmokare du anlitat tillfälligt 
behöver stänga av vattnet i samband med 
renovering eller dylikt måste du kontakta vår 
kundservice. Men tänk på att göra det i god 
tid. För närvarande måste du kontakta oss 
minst en vecka innan det önskade avstäng-
ningstillfället. En av våra medarbetare kom-
mer då att stänga och senare öppna den så 
kallade servisventilen enligt dina önskemål. 
Servisventilen ligger oftast vid eller utanför 
din tomtgräns och är den plats där vi stänger 
och öppnar vattnet till fastigheten.

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.


