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Lämna själv-kort
Lämna själv-kortet kommer att 
införas successivt. Först ut är 

Bjästa återvinningscentral med plane-
rad lansering hösten 2021. Läs mer om 
kortet på miva.se/lämnasjälv.

Under sommaren har vi byggt om Bjästa 
återvinningscentral för att under hösten 
kunna lansera konceptet ”Lämna själv”. 
Med ett Lämna själv-kort kan du besöka 
återvinningscentralen även när den är 
stängd och obemannad.

– I våra kundundersökningar återkommer 
ofta önskemål om utökade öppettider, inte 
minst på serviceorterna. Det har vi tagit till 
oss och lanserar nu ett koncept för detta, 
säger Åsa Möller som är affärsområdeschef 
för Avfall och återvinning. 

Med Lämna själv-kortet kan privatpersoner 
besöka återvinningscentralen när den 
normalt är stängd och obemannad. Allt som 
krävs är att genomgå en timmes utbildning 
på plats på återvinningscentralen. Utbild-
ningen kan bokas på Mivas webbplats från 
september 2021 och genomförs kvällstid. 

Lämna själv-kort för  
återvinning när du har tid

Med några undantag kan 
det mesta lämnas med ett 
Lämna själv-kort. Till undan-
tagen hör farligt avfall samt 
större elavfall som exem-
pelvis TV eller dammsugare. 
Kameror håller koll på eventuellt missbruk 
som kan innebära indraget kort.

I Bjästa kommer återvinningscentralen att 
vara tillgänglig med Lämna själv-kort sön-
dag till torsdag mellan kl 9–20.

 
NYHET



Lämna matfett till oss
Nu kan du lämna in fett från matlagningen 
på alla våra återvinningscentraler. Samla 
överblivet fett i en flaska eller annan be-
hållare. Ta hjälp av en fettratt som finns att 
hämta kostnadsfritt på återvinningscentra-
len. Tänk på att behållaren får innehålla max 
5 liter och du inte får den i retur.

Nu börjar vi skylta om
Just nu har vi börjat arbetet med att övergå 
till det nya nationella skyltsystemet på våra 
återvinningscentraler. De nya skyltarna gör det 
lika enkelt att sortera oavsett var i landet du 
befinner dig. Namnen och symbolerna kommer 
också att användas på återvinningsstationer och 
på förpackningar. I slutet av september sätter vi 
upp nya skyltar på Bjästa återvinningscentral och 
fortsätter med övriga centraler till våren. 

Mindre avfall till 2025
I höst startar Miva kampanjen RättSort som 
fram till 2025 ska få alla som bor i Örn-
sköldsviks kommun att minska sitt avfall 
med 25 procent. Ett färskt examensarbete 
visar vad som får oss att sortera, men också 
vad som är orsaken till att vi inte gör det. 
Det måste vara lätt att göra rätt, men det 
är också viktigt att man blir sedd och får en 
bekräftelse på att man dels gör rätt, dels 
bidrar till något positivt.

Låt kärlet stå utställt
Tänk på att sopkärlet måste ställas ut senast
kl 6 på tömningsdagen, om möjligt gärna
kvällen innan. Kom även ihåg att låta sop-
kärlet stå utställt tills det är tömt. Dra med 
andra ord inte in kärlet på kvällen om det 
inte har blivit tömt. Troligen är sophämt-
ningen bara lite försenad. 

Får du våra sms?
Många får nu sms när vi har en driftstörning 
i vattenleveransen. Sms skickas automatiskt 
till den som är äldst i hushållet, är folkbok-
förd på adressen och har ett telefonabon-
nemang registrerat på adressen. Alla kan 
också registrera fler telefonnummer och fler 
adresser att bevaka på miva.se/sms. Där 
kan du också läsa mer om tjänsten.

Vad händer i Nyänget?
Kommunen har beslutat att Nyänget och 
Paddal är första området att få kommunalt 
vatten och avlopp. Kommunalt va ger en 
hållbar hantering av avloppet och en trygg 
vattenförsörjning med hänsyn till människors 
hälsa och miljön. Just nu pågår planeringen 
för fullt och preliminär byggstart är 2022. Läs 
mer på miva.se/nyänget.



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
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Frågor & svar

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 
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 framgår 
på miva.se/matavfallspåsar. Där finns 
även information om möjlighet att beställa 
leverans av påsar till både privatpersoner och 
flerfamiljshus, verksamhet eller bostadsrätts-
förening.

Hur kan jag enkelt beställa hämtning 
av grovsopor?

Våra vanligaste tjänster kan du dygnet runt 
beställa på vår webbplats miva.se/beställ.
Hämtning av grovsopor är en sådan tjänst. 
För 290 kr hämtar vi upp till fem kollin utifrån 
en särskild turlista som omfattar fyra tillfällen 
under året. För hämtning utöver ordinarie 
turlista, kontakta kundservice. En motsvaran-
de tjänst finns för vitvaror och elektronik som 
omfattar tio tillfällen under året. 

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 jag beställa en tryckt guide som 
hjälper mig att sortera avfall?

Nej, någon trycksak finns inte. Däremot kan 
du söka och få hjälp att sortera hundratals 
olika förmål i vår digitala sorteringsguide på 
miva.se/sortera.

När får jag en fjärravläst vatten- 
mätare?

Sedan några år tillbaka har Miva påbörjat 
arbetet med att byta ut alla gamla mekaniska 
vattenmätare mot fjärravlästa. För att minska 
smittspridningen av coronaviruset har vi un-
der en tid tillfälligt stoppat våra mätarbyten 
men de återupptas när vi bedömer att det är 
möjligt. Du kommer i god tid innan bytet att 
få ett informationsbrev i din brevlåda där det 
står vad du behöver göra. Ungefär en vecka 
innan besöket får du sedan en tidbokning. 
Läs mer på miva.se/vattenmätare.

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.


