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RättSort-kampanjen
På sopbilar, återvinningscen- 
traler och i många andra sam-

manhang kommer RättSort att dyka 
upp, men framförallt kommer vår kam-
panjwebb ständigt att fyllas på med 
tips och inspiration på hur du kan göra 
för att minska ditt avfall i sopkärlet. 
Välkommen in på miva.se/rättsort.

I dag slänger Öviksbon i genomsnitt 148 
kilo mat- och restavfall per person. Till 
2025 ska den siffran sjunka till 122 kilo. I 
vår kampanj RättSort levereras nu de tips 
och den inspiration du behöver. För varje 
insats spelar roll – din med.

Örnsköldsvik har antagit ett nationellt mål 
att minska mat- och restavfallet i sopkärlen 
med 25 procent till år 2025. Målet är fullt 
möjligt om vi bara blir bättre på att äta upp 
maten och återvinna fler förpackningar. Det 
är nämligen där så kallade plockanalyser 
visar att vi har förbättringspotential. 

Kampanjen RättSort ska både utmana och 
inspirera alla i Örnsköldsviks kommun att 
sortera rätt och minska sitt avfall. Tillsam-
mans är vi övertygade om att vi till och med 
kan överträffa målet till 2025 och bli ett före- 
döme för andra kommuner. Vi vet nämligen 

Nu minskar vi avfallet 
– varje insats spelar roll

att i Örnsköldsvik finns 
invånare av den rätta 
sorten. Här finns inga 
snåljåpar, sopprötter 
eller pappskallar, och 
under de kommande 
åren blir RättSort en 
påminnelse om vår 
gemensamma utmaning. Visst är du med?



Det finns alltid ett svar
På vår webbplats miva.se/svar har vi samlat 
svar på massor av vanliga frågor som vi får. 
Alltifrån hur sopkärlet ska vara placerat och 
vad ett vattenskyddsområde är till vad som 
händer med matavfallet och vilka ämnen 
som finns i dricksvattnet. Gå in och kolla!

Pyssla med Sofi Nordin
Att återanvända och använda saker längre och på nya sätt är temat 

i årets miljökalender. Vad passar då bättre än att låta vår lokala 

superpysslare Sofi Nordin i Husum tipsa om enkla och roliga pyssel 

för hela familjen. För det är bara fantasin som sätter gränser för hur 

saker och ting kan få nya användningsområden. Lycka till!

Det är fortfarande osäkert hur pandemin påverkar oss under 2021. 

Få event är inplanerade och vi har därför valt att inte publicera några 

evenemang i årets kalender. Vi hoppas på din förståelse för detta.

Dags fixa Lämna själv-kort?
Lämna själv-kortet är en ny självservice som gör 
det möjligt för dig som privatperson att lämna 
avfall även när återvinningscentralen normalt är 
stängd och obemannad. Kortet lanseras nu på 
Bjästa återvinningscentral. Allt som krävs är en 
kort utbildning som genomförs på återvinnings-
centralen och som du bokar på vår webbplats. 
Läs mer på miva.se/rättsort och håll utkik för när 
du kan boka ditt utbildningstillfälle.

Omtyckt kalender
70 procent tycker att de får tips om återvin-
ning, sortering och vattenbesparing i vår 
miljökalender. Nästan lika många använder 
den som en årskalender. De som besvarat 
vår enkät anser att kalendern behövs och 
78 procent vill fortsatt ha kalendern i tryckt 
form. Siffrorna gör det verkligen extra roligt 
att producera 2022 års kalender, som landar 
i brevlådan tillsammans med Tidningen 7 
den 30 december.

Nytt vattenverk nära
Bygget av Örnsköldsviks nya vattenverk i 
Gerdal är snart klart. Förhoppningen är att 
kunna driftsätta det nya verket omkring 
årsskiftet. Verket kommer då att leverera 
dricksvatten till Örnsköldsviks centralort 
och Sidensjö med omnejd. På sikt kan även 
flera områden blir aktuella. 

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 och 
sopbilsföraren har inte 
möjlighet att plocka upp 
detta. Tack för hjälpen!

Tack för att du spolar rätt
Tack för att du inte spolar ner annat än kiss, 
bajs och toalettpapper. Reningsverken är ef-
fektiva mot sådant som kan orsaka sjukdom 
och övergödning, men är inte gjorda för 
örontops, blöjor, mobiltelefoner, lacknafta 
och avfettningsmedel. De 76 ton skräp som 
felaktigt hamnar i avloppet varje år kostar 
dessutom både tid och pengar att hantera.

ny bild

 
Poppis!



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

Anläggningsavgiften för att ansluta 
sig till kommunalt va föreslås höjas, 
varför?

Kommunfullmäktige fattade i november 2020 
beslut om att kommunalt vatten och avlopp 
ska byggas ut till flera områden i kommunen. 
Det leder till helt nya förutsättningar och 
ökade kostnader för Miva, då dessa områden 
ligger i kustnära, bergig och därmed utma-
nande terräng. Kostnaderna för utbyggnad 
av kommunalt vatten och avlopp täcks inte av 
dagens anläggningsavgift och därför behöver 
anläggningsavgiften höjas.

Förslaget har antagits av Mivas och Rodrets 
styrelser och går upp för beslut i kommunfull-
mäktige i november. Läs mer om förslaget på 
vår webbplats miva.se.

Hur ska egentligen värmeljuskoppar 
sorteras?

Värmeljushållaren av metall består av två 
olika material, stål och aluminium. På åter-
vinningscentralen lägger du dina tomma 
värmeljushållare i containern för metall. Pilla 
loss den lilla vekhållaren innan du lägger 

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

även den i behållaren för metall. Då kan de 
två materialen återvinnas var för sig. Ett tips 
är också att köpa refill-värmeljus. I handeln 
finns värmeljus av 100 % stearin och en ljus-
kopp i glas, som du enkelt laddar med en ny 
ljusrefill.

Får jag spola ner hushållspapper i 
toaletten?

Nej, hushållspapper är gjort för att hålla 
ihop, medan toalettpapper istället ska falla 
sönder när det spolas ner. Det kan därför lätt 
bli stopp i avloppet om du spolar ner hus-
hållspapper. Den gyllene regeln är att endast 
spola ner kiss, bajs och toalettpapper.

Hur sorterar jag trasig textil och 
kläder?

Kläder och textil kan skänkas till Myrornas 
insamlingsbehållare som finns på alla våra 
återvinningscentraler. I dessa går det även 
fint att lämna textil som är trasig, nopprig 
eller urtvättad så länge det är förpackat i 
ihopknutna påsar.

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.

Varianter av Vattna

Varianter av Toan


