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• Tack för förtroendet – här är våra kundlöften till dig
• 57 % har ett brunt sopkärl
• Slamsäsongen igång
• Var rädd om vattnet i sommar
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85 procent av Mivas kunder är nöjda med 
både dricksvatten, avlopp och avfallshan-
teringen i Örnsköldsviks kommun.
– Vi är verkligen stolta, men också ödmjuka 
för det förtroende kunderna ger oss, säger 
Mivas vd Gerth Mattebo.

Kunderna är också tydliga kring var det finns 
förbättringspotential och redan nu presen-
terar vi fem kundlöften som vi ska införliva 
under det närmaste året. 

– Allt går inte att lösa och förändra över en 
natt, men med våra kundlöften vill vi visa att 
vi tar kundernas återkoppling på allvar och 
vill göra något för att ytterligare underlätta 
kundernas vardag, säger Gerth Mattebo.

 Driftstörningar via sms
Vårt första löfte har vi faktiskt redan kommit 
igång med. Sedan någon månad tillbaka 

Tack för förtroendet – 
här är våra      löften till dig!

aviserar vi driftstörningar inom vatten och 
avlopp via sms helt automatiskt till den som 
berörs. Informationen skickas till den som 
är äldst i hushållet, folkbokförd på adressen 
och har ett registrerat telefonabonnemang. 
På miva.se/sms kan övriga enkelt registrera 
sig för att få samma information via sms, ett 
röstmeddelande i sin fasta telefon eller ett 
e-postmeddelande.

 Lämna själv-kort
För ökad tillgänglighet när du har tid 
lanserar vi ”Lämna själv-kortet”. Efter att ha 
genomgått en timmes utbildning fungerar 
ditt körkort som Lämna själv-kort och du 
kan lämna ditt grovavfall när återvinnings-
centralen är stängd. Införandet kommer 
att ske successivt och vi börjar med Bjästa 
återvinningscentral med planerad lansering 
i höst. Läs mer om Lämna själv-kortet på 
miva.se/lämnasjälv.
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 Automatisk chatt
Många vill ha svar så snart en fråga dyker upp  
oavsett dag och tid på dygnet. På miva.se 
utvecklar vi därför en automatisk chatt som 
ger dig svar dygnet runt, utan väntetider. 
Även om inget kan slå vår kompetenta 
kundservicepersonal blir chatten ett bra 
komplement som finns på plats under 2022.

Var rädd om vattnet
Sommaren står för dörren och vi påminner om 
att vara rädd om vattnet. Inte minst i trädgården. 
Undvik spridare och bevattna gärna med 
uppsamlat regnvatten. Minska avdunstningen 
genom att täcka jorden med bark, kompost eller 
hö. Vattna också på morgonen eller på kvällen. 
Tänk också på att inte lägga nya gräsmattor eller 
plantera nya häckar under högsommaren. Se 
miva.se/vattenbrist för aktuellt vattenläge.

 Ny ärendehantering
För att få bättre koll på dina ärenden hos 
oss lanserar vi ett nytt ärendehanterings- 
system. Förutom att det underlättar mycket 
för vår kundservicepersonal innebär det 
också att handläggningen blir effektivare 
när du kontaktar kundservice. 

Det här löftet har vi redan levererat och 
sedan några månader tillbaka använder vi 
vårt nya ärendehanteringssystem. 

 Ny webbplats
Miva.se är vår viktigaste informationskanal 
och vår nuvarande webbplats har hängt 
med sedan Miva såg dagens ljus 2009. Nu 
lovar vi att skapa en ny, lättnavigerad webb 
med fokus på det du vill beställa eller veta. 
Under hösten planerar vi därför att lansera 
en ny riktigt serviceinriktad webbplats.

TIPS!

Slamsäsongen igång
Nu är årets slamtömningsperiod igång. 
Ungefär en vecka innan tömningstillfället 
skickar vi information via e-post eller sms 
om när slambilen kommer. För att det ska 
fungera behöver vi dina kontaktuppgifter 
och information om hur du helst vill bli kon- 
taktad. Detta fixar du enkelt på miva.se/
slaminfo.

57 % har ett brunt kärl
Visste du att ett kilo av ditt matavfall kan bli 
fordonsgas som räcker att köra nästan två 
kilometer? Eller att näringen i den mat du 
slänger kan bli växtnäring till nya grödor?  
I dag sorterar 57 procent av hushållen i vår
kommun sitt matavfall separat. Och siffran 
växer hela tiden. På miva.se/beställ kan du 
enkelt skaffa ett brunt kärl du också. 

 
#3

 
#4  

#5



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

När öppnar den extra utfarten på 
Må återvinningscentral?

Från den 1 maj till den 31 oktober finns en 
extra utfart på Må återvinningscentral. Ut- 
farten finns uppe vid den så kallade risplanen 
och underlättar för dig som enbart vill lämna 
ris, jord och trädgårdsavfall och minskar 
trängseln på rampen och den ordinarie ut- 
farten.  

Får jag hälla ut vattenbaserade  
färger i avloppet?

Nej, även vattenbaserade färger innehåller 
farliga metaller och ämnen som påverkar 
avloppet negativt. Överblivna  
färgskvättar kan lämnas till  
vissa färgbutiker, annars ska  
de lämnas till en åter- 
vinningscentral.  
Färgrester får inte  
hällas i avloppet. 
Tips på hur du  
rengör penslar  
hittar du på  
miva.se/färg.

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

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

Miva. Kontakta något privat företag i åter- 
vinningsbranschen, t ex Ragn-Sells, Stena 
Recycling eller PreZero Recycling.

Mitt sopkärl har inte tömts,  
vad gör jag?

Vår entreprenör gör sitt bästa för att cirka    
45 000 sopkärl ska tömmas på rätt dag varje 
månad. Men om kärlet inte tömts på ordina-
rie dag så låt det stå utställt till dess att det 
har blivit tömt. I de flesta fall har sophämt-
ningen av olika anledningar blivit försenad 
och kärlet kommer att tömmas nästkom- 
mande dag. 

Behöver jag kontakta Miva vid flytt?
Ja, inför din flytt måste du som äger 

fastigheten 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 betalningsansvarig 
till dess att du har informerat oss om de nya 
ägarförhållandena. Det är genom din an-  
mälan som vi får vetskap om förändringen.

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.


