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Hållbara vattentips i sommar
Samla regn
Vattna med regnvatten i trädgården.

Vattna vettigt
Byt ut slang och vattenspridare till 
vattenkanna. 

Tid för vatten
Vattna tidigt på morgonen eller sent 
på kvällen så dunstar inte vattnet bort.

Täck över
Täck över poolen för att spara energi 
och minska avdunstningen.

Plantera klokt
Vänta med att plantera häck och 
så gräsmatta framåt hösten.

Fler tips på miva.se/hållbart.

Varianter av Vattna

Varianter av Toan

Vatten är en förutsättning för liv och rent 
vatten är en förutsättning för mänsk-
ligheten. Vattenbrist kommer att vara 
en av klimatförändringarnas första och 
mest påtagliga konsekvenser. Samtidigt 
behandlar vi i Sverige vatten som en 
självklarhet. Det kommer ju hela tiden 
nytt ur kranen.

Under de senaste åren har allt fler kom-
muner fått problem med vattenbrist, eller 
nått sin maxkapacitet, när invånarna under 
varma dagar vattnar gräsmattor och fyller 
pooler. Även i Örnsköldsvik har vi haft be-
vattningsförbud vid några tillfällen.

Klimatförändringar tillsammans med na- 
tionella och globala krav gör att vi måste an- 
vända vatten på ett hållbart sätt. Med små 
insatser som att fylla tvättmaskinen och 
stänga kranen under tandborstningen är du 
med och sparar på vår viktigaste naturresurs.

”Men vi har ju gott om vatten i Norrland”. 
Vi har turen att ha en god tillgång till 

Tips för att använda  
vattnet mer hållbart

grundvatten, men vi kan inte ta för givet 
att det ska vara så för alltid. Därför måste vi          
förändra vårt slösaktiga beteende och an-
vända vårt vatten hållbart medan vi kan. 



Miva får ny vd
Efter 14 år lämnar Gerth Mattebo sin roll 
som vd för Miva och går i välförtjänt pension. 
Ny vd från den 1 augusti blir John Eriksson 
som lämnar en tjänst som kretsloppschef i 
Alingsås kommun. Uppvuxen i Obbola utan-
för Umeå och med rötter i Husum kan John 
betraktas som en hemvändare.

Kundservice på tillfällig adress
Våra kontorslokaler på Sjögatan 4A, som vi delar 
med övriga kommunala bolag, håller just nu på 
att byggas om för att lokalerna ska bli mer ända- 
målsenliga utifrån dagens behov. Under tiden 
som ombyggnation pågår har kundservice flyttat 
till tillfälliga lokaler på Sjögatan 4G, plan 2. 
Preliminärt kommer ombyggnation att pågå till 
mitten av oktober. När allt är klart kommer vi att 
flytta tillbaka till Sjögatan 4A.

Slamsäsongen igång
Vecka 18–45 pågår årets slamtömning. 
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. Då får du även en bekräftelse 
efter tömning samt information om even- 
tuella problem i samband med tömning.

32 ton insamlad textil 
På våra återvinningscentraler finns Myrornas 
insamlingsbehållare för kläder, skor och 
textilier. Allt du lämnar ska vara torrt och 
rent, men inte nödvändigtvis helt. Du kan 
även lämna trasig textil som Myrorna skickar 
vidare till återvinning. Stort tack för de 32 
ton textil som vi tog emot under 2021.

Med kampanjen RättSort 
ska vi tillsammans minska  
avfallet i sopkärlen med 
25 % till år 2025. Får vi  
bort förpackningarna  
är vi på god väg. Mer  
tips och inspiration  
på miva.se/rättsort.

Mycket förpackningar i sopkärlet
Visste du att mer än en tredjedel av avfallet 
i det gröna kärlet består av förpackningar 
och tidningar? Trots att det faktiskt är lag 
på att både förpackningar och tidningar ska 
lämnas på en återvinningsstation. Då kan 
förpackningarna bli nya förpackningar och 
du slipper dessutom betala för att de häm-
tas och transporteras till förbränning.

 

Har 
vi dina 

kontakt- 
uppgifter?



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
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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 återvinningscentral. Färgrester 
får inte hällas i avloppet. Tips på hur du ren-
gör penslar hittar du på miva.se/färg.

Hur får jag bort kalkbeläggningar?
Om vattnet är kalkrikt så bildas det 

lätt kalkavlagringar på väggarna runt dusch 
och badkar och på diskbänken. Om du kokar 
vatten kan det även ge en beläggning i kas- 
trullen. Till lättare rengöring kan citronsyra 
användas. Till grövre rengöring kan ättiksyra 
eller fosforsyra användas. 

Hur fungerar pantmaskinen på Må?
I vår storpantarmaskin behöver du inte 

röra burkarna och PET-flaskorna, utan häller 
dem direkt i maskinen. Du kan välja mellan 
att få en värdecheck som du kan handla för i 
de flesta matbutiker (dock ej Lidl och Netto), 
få pengarna insatta på ditt bankkonto eller 

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

skänka pengarna till din favoritförening eller 
välgörenhet. Säkerställ att maskinen är i drift 
innan ditt besök på miva.se/må.

Kan jag uträtta mina ärenden hos er 
utan att passa telefontider? 

Ja, på vår nya webbplats miva.se har vi samlat 
över 60 tjänster som du kan uträtta var och 
när du vill. Utan att passa tider eller sitta i 
telefonkö. Med några knapptryckningar har 
du beställt ett kärl till ditt matavfall, rappor-
terat vattenmätarställningen eller gjort en 
flyttanmälan. För att nämna några exempel. 
Välkommen in på miva.se/självservice.

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

fastigheten anmäla det till Miva. Enklast gör 
du det via vår självservice miva.se/flytta.  
Om du flyttar står du kvar som betalningsan-
svarig till dess att du har informerat oss om 
de nya ägarförhållandena. Det är genom din 
anmälan som vi får vetskap om förändringen.

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
 Lämna själv Söndag–torsdag ...... 9–20
Husum  Torsdag .................... 13–20

Undantag i tiderna framgår på miva.se/ort.


