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Nu har bygget av Gerby, som är namnet på 
Örnsköldsviks nya vattenverk, kommit en bra 
bit på väg. Från det att första spadtaget togs 
i november för ett år sedan har både stom-
me, väggar och tak monterats. Nu återstår så 
att säga finliret – att installera den utrustning 
och teknik som behövs i processen för att 
rena vattnet. Och att koppla in de redan 
färdigställda överföringsledningarna.

– Arbetet med att planera och projektera för 
vattenverket har pågått under lång tid, och vi 
har också haft förseningar på vägen. Egent-
ligen lyftes behovet av reservvatten och nytt 
vattenverk redan på 1990-talet. Men sedan 
spaden väl sattes i marken så har det gått 
fort. Jag är stolt att Örnsköldsviks största och 
modernaste vattenverk kan tas i bruk nästa 
år och se till att rent vatten fortsätter att nå 
kunderna lång tid framöver, säger Gerth 
Mattebo, vd på Miva.

Örnsköldsviks nya 
vattenverk tar form

En del av byggmaterialet är producerat i 
närområdet. De största väggelementen på 
hela tre gånger sju meter är tillverkade av 
Strängbetong i Långviksmon och filtren har 
levererats av Örnalp Unozon på Sjögatan i 
Örnsköldsvik.

Det nya vattenverket i Gerdal ska tillsammans 
med nya överföringsledningar långsiktigt 
säkra tillgången till dricksvatten i centralorten 
och i Sidensjöområdet. Vattenverket beräk-
nas stå klart år 2021.

Dricksvattnet i Örnsköldsvik
I Örnsköldsviks kommun finns 25 
vattenreningsverk. Gerby kommer 

att ersätta nuvarande vattenverk i Gerdal 
och By. Årligen levererar Miva 4 800 000 m³ 
dricksvatten via 94 mil långa vattenled- 
ningar till 15 500 anslutna kunder.

Varianter av Vattna

Varianter av Toan



Den 19 november är det Världstoalettdagen. 
I Sverige innebär det en dag för eftertanke 
kring våra toaletter. Kiss, bajs och toalett-
papper är det enda som ska spolas ner i 
toaletten. Ändå behandlar vi våra avlopp som 
sopnedkast. Bara i vår kommun rör det sig 
om 76 ton skräp per år! Våtservetter är ett  

Lastpallar används igen
Sedan en tid tillbaka är det möjligt att lämna 
lastpallar för återbruk på Må återvinningscen-
tral. Fram till oktober har vi tagit emot drygt 
1 100 lastpallar, vilket motsvarar 26 ton trä. 
Istället för att krossa dessa pallar har vi nu 
kunnat skicka iväg dem så att de kan använ-
das igen. Ett steg i helt rätt riktning.

Spola rätt på Världstoalettdagen

Örnsköldsviks vatten till final
Den 20 oktober blev det klart – Mivas kranvatten går 
vidare till Kranvattentävlingens riksfinal i Stockholm 
senare i höst. Miva har deltagit i den nationella tävling-
en både 2010 och 2015, men i båda fallen har vattnet 
snubblat på mållinjen och fått ett hedersomnämnande. 
Men vid årets regionfinal i Umeå gick alltså vattnet 
från Örnsköldsvik hela vägen till final i Stockholm. Och 
juryns motivering finns det all anledning att vara stolt 
över – Törstsläckande ”vill-ha-vatten” med en ”kall 
själ”. Så grattis till ett både gott och prisbelönt vatten 
ur kranen.

exempel. De är starka 
och kan tvinnas till långa 
rep i ledningarna innan 
de fastnar och orsakar 
stopp. Tack för att du tar 
hand om avloppet. Fler tips 
på miva.se/avloppsvett.

5 miljoner burkar
Under november kommer ofattbara fem mil-
joner burkar och PET-flaskor att ha passerat 
genom storpantarmaskinen på Må återvin-
ningscentral. Maskinen togs i drift i septem-
ber 2017 och i snitt pantas upp emot 180 000 
förpackningar i månaden. Populariteten 
ligger i att det går både enkelt och fort 
att panta hela säckar med pant. Dess-
utom behöver du inte röra vid burkarna 
och flaskorna, utan häller panten direkt 
ur säcken. Tyvärr har maskinen många 
driftstopp, men du kan själv hjälpa till att 
minska dem. 

En vanlig orsak till driftstoppen är att många 
kunder har annat än burkar och flaskor i sina 
säckar som de tömmer i maskinen. Men det 
är inte bara andra lösa föremål som orsakar 
problem, utan även fimpar, snus och annat 
som stoppats i flaskor och burkar. Även kvar-
lämnad dryck ställer till problem.

Pant- 
rekord

Varianter av Vattna

Varianter av Toan



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

Var ska jag egentligen slänga trasiga 
glödlampor?

Alla typer av lampor ska sorteras som elavfall 
och lämnas till en återvinningscentral. Låg-
energilampor och lysrör är dessutom farligt 
avfall eftersom de innehåller kvicksilver. Ljus- 
källor kan du också lämna i våra särskilda 
insamlingsskåp som finns i ett antal butiker. 
Skåpen finns för närvarande på Coop Själe-
vad, Hemköp Stora Torget, ICA Kvantum och 
Willys. I skåpen kan du även lämna batterier 
och smått elavfall som mobiltelefoner, hör- 
lurar och USB-minnen.

Jag har möbler som jag inte längre 
vill ha, men som egentligen inte 

behöver kastas. Kan ni hjälpa till?
Ja, på alla våra återvinningscentraler finns 
ett tält/container för saker som inte behöver 
kastas. Här kan du lämna möbler och hemin-
redning av alla slag. Även cyklar. Detta är ett 
samarbete med Startpunkten och de som 
deltar i Startpunktens verksamhet renoverar 
möblerna för att sedan sälja dem som ”nya” 
i deras återvinningsbutik på Sjögatan 5 i 
Örnsköldsvik.

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

Hur hanterar jag matolja och mat-
fett?

Små mängder (mindre än 1 liter) olja och 
frityrfett som uppstår hemma kan pakete-
ras och läggas i sopkärlet. Fett från stek-
pannan kan med fördel torkas upp med 
hushållspapper och läggas i matavfallspåsen 
eller i restavfallet. Större mängder olja eller 
frityrfett ska förpackas och i första hand 
lämnas till vår särskilda fettinsamling på Må 
återvinningscentral. Den finns i byggnaden 
för farligt avfall. Tänk då på att flaskan eller 
behållaren ska vara uppmärkt, ordentligt 
stängd och helst genomskinlig. Tänk också 
på att du inte får flaskan i retur och att den 
får innehålla max 5 liter matfett/matolja. Läs 
mer på miva.se/fett.

Kan man hyra container av Miva?
Nej, du kan inte hyra en container 

av Miva. Kontakta något privat företag i 
återvinningsbranschen, t ex Rang-Sells, Stena 
Recycling eller SUEZ Recycling.

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.


