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• Så undviker du översvämning i källaren
• RättSort-märkt restaurang
• Lämna själv-kort i Björna
• Nya vattenverket GerBy snart igång
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Så tar du hand om dagvattnet
Regnvattentunna
Detta är det enklaste sättet att återan-
vända dagvatten.

Minska andelen hårdgjord yta
Välj alternativ till asfalt och andra 
ogenomträngliga material när du ska 
anlägga garageuppfart eller uteplats.

Ränndalsplattor
Smidigt sätt för att leda och låta  
vattnet rinna ut över lämpliga gräsytor.

Placering av källartrappor
Ordna med tak över trappan och 
kantsten runt trappan.

Läs mer på miva.se/dagvatten.

Varianter av Vattna

Varianter av Toan

Dagvatten är vatten som tillfälligt och 
ibland i stora mängder rinner på mark-
ytan. Det mesta av dagvattnet är regn 
eller smältvatten från tak, gator och sten-
läggningar. Mycket dagvatten kan orsaka 
problem och här får du tips om hur de 
kan undvikas.

Det vatten som samlas när det 
regnar leds i vissa fall bort i ett 
separat ledningssystem för dag-
vatten. Detta för att inte belasta 

avloppsreningsverken och riskera över-
svämningar. Via ledningar eller diken rinner 
vattnet då till närmaste så kallade recipient, 
vilket kan vara en bäck eller en å.

Men det är inte alltid det fungerar så. I 
tätbebyggda områden kan vissa fastigheter 
istället ha sina stuprör kopplade till avlopps-
ledningsnätet. Det kan låta praktiskt, men 
har du otur kan det leda till källaröversväm-
ningar hos både dig själv och dina grannar. 
Spillvattenledningen är nämligen inte 
dimensionerad för att ta emot takvatten. 

Så undviker du översvämning 
i källaren

Som fastighetsägare ansvarar du för att 
fastigheten är ansluten på rätt sätt. En 
effektiv och enkel åtgärd för att motverka 
översvämning när det regnar mycket är att 
koppla bort stuprören från ledningsnätet. 
Läs hur du gör på miva.se/dagvatten.



Kundenkät på väg
Under september–oktober genomför Miva
sin regelbundna kundenkät för att följa upp
kundernas nöjdhet och förbättra våra tjänster.
Kanske är du en av de slumpmässigt utvalda
kunder som får en enkät i brevlådan. Din
åsikt är viktig och därför tackar vi för att du
ägnar några minuter åt att besvara enkäten.

Kom ihåg inför vintern
Några tips inför stängningen av fritidshuset:

• Dra in sopkärlet på tomten efter säsongens 
sista tömning som sker vecka 37. 

• Har du kommunalt vatten måste utrymmet 
där vattenmätaren sitter vara uppvärmt så  
att mätaren inte fryser sönder.

• Töm varmvattenberedare, pumpar och  
vattenhydroforer, och koppla bort slangen 
från eventuella vattenutkastare.

RättSort-märkt restaurang
Kampanjen RättSort utmanar alla som bor 
i Örnsköldviks kommun att minska sitt mat- 
och restavfall i sopkärlen med 25 % till år 
2025. Mycket har hittills riktat sig till privat- 
personer, men vi vet också att många 
restauranger jobbar hårt för att öka åter-
vinningen och minska matsvinnet. I höst lan-
serar vi därför en märkning för restauranger 
som bland annat aktivt erbjuder matlåda till 
sina kunder. Håll utkik efter märkningen och 
läs mer på miva.se/rättsort.

Lämna själv-kort i Björna 
Nu pågår arbetet för fullt med att anpassa 
Björna återvinningscentral för självservice. 
Under senhösten planerar vi att lansera 
Lämna själv-kortet i Björna som gör det 
möjligt att besöka återvinningscentralen när 
den normalt är stängd och obemannad. Läs 
mer på miva.se/lämnasjälv.

Vi ökar också leveranstryggheten genom 
att vattenverket kan nyttja två olika vatten-
täkter i händelse av oförutsedda incidenter.

Driftsättningen av verket kommer att ske i 
etapper och det beräknas vara i full drift un-
der senhösten. Läs mer på miva.se/gerdal.

Snart släpper vi på vattnet
Vårt nya vattenverk i Gerdal ska se till att du 
har vatten i din kran under lång tid framöver. 
Vattenverket som ska försörja 40 000 kom- 
muninvånare i Örnsköldsviks 
centralort och Sidensjö med friskt 
kranvatten är en investering på 
cirka 200 miljoner kronor. 

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
Tillfällig besöksadress:  Sjögatan 4G, Örnsköldsvik

En del av ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNKONCERN

Hur kan jag få hjälp att tillfälligt 
stänga vattnet?

Om du eller en rörmokare du anlitat tillfälligt 
behöver stänga av vattnet i samband med 
renovering eller dylikt måste du kontakta 
vår kundservice. Men tänk på att göra det 
i god tid. För närvarande måste du kontak-
ta oss minst en vecka innan det önskade 
avstängningstillfället. En av våra medarbetare 
kommer då att stänga och senare öppna den 
så kallade servisventilen enligt dina önskemål. 
Servisventilen ligger oftast vid eller utanför 
din tomtgräns och är den plats där vi stänger 
och öppnar vattnet till fastigheten.

Hur gör jag om jag glömt att ställa 
ut sopkärlet? 

Du kan beställa en extra tömning via kundser-
vice eller miva.se/självservice. Annars får du 
vänta 14 dagar till nästa tömningstillfälle.

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 kom-
munen. Förutom på Mivas alla återvinnings-

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

centraler finns de även hos ett 20-tal livsmed-
elsbutiker. 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 bostadsrättsförening.

Det är ofta kö när jag åker till Må, vilken 
tid passar bäst att komma?

På vår nya webbplats finns en besöks-
prognos som visar när det passar bäst 

att besöka Må återvinningscentral. Ta för 
vana att titta in på miva.se/må innan du åker 
hemifrån om du vill slippa kö.

Är det lag på att källsortera?
Ja, alla invånare har skyldighet att 
sortera ut returpapper, förpackningar, 

elavfall, batterier och grovsopor och lämna 
detta avfall till de insamlingssystem som 
finns. Det hushållsavfall som inte lämnas till 
producenternas insamlingssystem (t ex åter- 
vinningsstation) ska lämnas till kommunens 
insamling.

Fler vanliga frågor på miva.se/svar.

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.


