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De viktigaste nyheterna
Alla tjänster samlade
Allt du kan uträtta på egen 

hand finns samlat under Självservice. 
Därifrån når du även Mina sidor.

Egen sida för din återvinningscentral
Alla återvinningscentraler har fått egna 
startsidor som exempelvis miva.se/må. 

Status för pantmaskinen
Om pantmaskinen på Må är i drift eller 
inte framgår nu under miva.se/må.

Håll koll med vår besöksprognos
Planera ditt besök på Må återvinnings-
central med vår nya besöksprognos.

Ny hemvist för slamtömning
Allt om slamtömning av enskilt avlopp 
finns numera under Vatten och avlopp.

Tydligare driftinformation
Aktuell driftinformation visar det som 
mer akut påverkar dig som kund. 
Övrigt har flyttat in på den nya sidan 
Projekt och satsningar.

På Mivas nya webbplats miva.se är det 
lätt att hitta det man som besökare vill 
veta eller utföra. De flesta ärenden kan 
faktiskt göras var och när du vill.

Den nya webbplatsen har närmare 60 olika 
självservicetjänster inom vatten, avlopp, av-
fall och återvinning. Som kund kan du därför 
uträtta merparten av våra tjänster när och 
varifrån det passar dig. I arbetet med den 
nya webbplatsen har vi även digitaliserat 
bort många blanketter och gjort en stor del 
av ärendehanteringen helt digital. Enkelt för 
dig som kund och effektivare för oss.

Den nya webbplatsen erbjuder också ökad 
tillgänglighet. Text, bilder och tekniska lös-
ningar ska helt enkelt fungera för så många 
som möjligt oavsett förmåga eller funktions-
hinder. Detta utifrån webbdirektivet som 
gäller offentlig verksamhet.

Berätta gärna vad du tycker om vår nya 
webbplats och skicka ytterligare förbätt-
ringsförslag till oss via e-post tips@miva.se. 

Enklare uträtta dina  
ärenden när du har tid



Justerade taxor
Den 29 november 2021 beslutade kom-
munfullmäktige om justerade taxor. För en 
schablonfamilj i villa ansluten till kommunalt 
va och som sorterar sitt matavfall separat 
innebär det en ökad månadskostnad på cirka 
82 kronor. Läs mer om den nya taxan på 
miva.se/taxa2022.

Sportprylar till Fritidsbanken
Du har säkert hört talas om att Fritidsbanken 
snart öppnar i Örnsköldsvik. I praktiken som 
ett bibliotek fast med sport- och friluftsprylar. 
Konceptet bygger på att återanvända utrustning 
och Fritidsbanken samarbetar därför med Miva. 
På alla våra återvinningscentraler finns möjlighet 
att ge övergiven sport- och fritidsutrustning en 
andra chans. Tack för ditt bidrag till Fritidsbanken 
och möjligheten till en aktiv fritid för alla.

4 av 5 kundlöften infriade
Den nya webbplatsen är en del i vårt arbete 
för att förenkla för dig som kund. Det är 
också ett av fem kundlöften som Miva utfär-
dade efter den senaste kundenkäten 2020.

Redan levererade löften är att ge driftin-
formation via sms, lansera Lämna själv-kort 
på återvinningscentral samt införa ett nytt 
ärendehanteringssystem. Det löfte som nu 
återstår är en automatisk chatt på miva.se.

Testa e-faktura
Ta emot och betala dina fakturor från Miva 
som elektroniska fakturor i din Internetbank. 
Tjänsten är kostnadsfri och möjlig att nyttja 
så snart du är ansluten till en Internetbank. 
Läs om hur du kommer igång på miva.se/
efaktura. Är du osäker eller får problem, 
kontakta din bank.

tur innebära onödiga överrask-
ningar när du får din faktura. 
Registrera din mätarställning 
på miva.se/minasidor. Passa 
samtidigt på att uppdatera 
dina kontaktuppgifter så 
att vi lättare kan nå dig vid 
behov.

När läste du av vattenmätaren senast?
Scanna 

QR-koden

 
Läs mer 

på miva.se/ 
kundlöften

Vi rekommenderar att du läser av den 
minst en gång om året för att få en mer 
rättvisande faktura. Utifrån den mätarställ-
ning du rapporterar till oss beräknar vi din 
årsförbrukning. Om mätarställningen inte 
rapporteras minst en gång varje år finns risk 
att skillnaden mellan din beräknade och 
faktiska förbrukning blir stor. Det kan i sin 



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

Blir det några röjardagar på åter- 
vinningscentralerna i år?

Ja, vi planerar att genomföra våra uppskat-
tade röjardagar på serviceorterna under 
2022. Då håller vi extraöppet en lördag under 
trevliga former i samarbete med de lokala 
Bygdsam-organisationerna. Naturligtvis uti-
från eventuellt gällande rekommendationer. 
Tyvärr har tryckfelsnisse varit framme i vår 
miljökalender. Vi påminner därför om att alla 
röjardagar går av stapeln på lördagar.

Björna lördag den 7 maj kl 10–14 
Husum lördag den 21 maj kl 10–14
Bredbyn lördag den 27 augusti kl 10–14
Bjästa lördag den 3 september kl 10–14

Jag tycker vissa saker är svåra att 
sortera och veta var jag ska slänga,  
hur kan ni hjäpa mig? 

Använd vår sorteringsguide på miva.se/
sortera. Skriv bara in vad du vill kasta och få 
klara besked om hur och var det ska lämnas. 
Du får också veta vad som kan vara bra att 
tänka på när du kastar avfallet.

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

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. Oförutsedda händelser kan försena 
tömningen. Låt alltid kärlet stå utställt till 
dess att det har blivit tömt. I de flesta fall 
kommer kärlet att tömmas inom kort. Du kan 
även anmäla utebliven sophämtning på  
miva.se/utebliven.

Behöver jag göra något för att få 
sms vid driftstörningar?

Nej, driftstörningar inom vatten och avlopp 
aviseras via sms helt automatiskt till den som 
är äldst i hushållet, folkbokförd på adressen 
och har ett telefonabonnemang registrerat 
på adressen. Övriga familjemedlemmar
kan enkelt registrera sig på vår webbplats för 
att få samma information. Den som inte vill 
ha informationen via sms kan välja att få ett 
röstmeddelande till sin fasta telefon eller ett 
e-postmeddelande. Läs mer om tjänsten på 
miva.se/sms.

Övriga återvinningscentraler
Bredbyn  Måndag ................... 13–20
Björna   Tisdag ...................... 13–20
Bjästa  Onsdag .................... 13–20
 Lämna själv Söndag–torsdag ...... 9–20
Husum  Torsdag .................... 13–20

Undantag i tiderna framgår på miva.se/ort.

Varianter av Vattna

Varianter av Toan


