Vi skapar en
bättre miljö
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Ett miljöföretag som
arbetar för dig
Avesta Vatten och Avfall AB är ett miljöföretag som ägs av Avesta kommun. Det är vi som ser till
att du får rent vatten ur kranen och att avfallshanteringen sköts på bästa sätt. Kort och gott, vi gör
allt för att din vardag ska fungera så smidigt som möjligt.
Tillgång till rent vatten tar vi nästan för givet. Men bakom den lyxen ligger ett stort jobb. Vi på
Avesta Vatten har ett mycket högt säkerhetstänk, till exempel är alla våra vattenverk utrustade
med UV-ljus och moderna övervakningssystem. Det innebär att vattnet som kommer ur din kran
alltid håller högsta kvalitet. Och i Avesta har vi ett väldigt bra vatten, det är klassat som naturligt
mineralvatten. En av våra främsta uppgifter är därför att bevara detta vatten genom att skydda
våra vattentäkter.
När det gäller avfallsdelen jobbar vi aktivt med att förbättra källsorteringen och öka återvinningsgraden. På den nya återvinningscentralen på Gruvgärdet har vi gjort det enkelt att sortera
och slänga ditt grovavfall. Genom att göra detta bidrar du till att avfallet återvinns.
I denna broschyr berättar vi om hur vår verksamhet fungerar och hur vi arbetar för att skapa ett
hållbart samhälle.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi

Webb-ikon

Snap-video
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Vi ger dig personlig
service
Varje dag möter vi våra kommuninvånare i olika sammanhang. Att ge personlig service och bygga nära relationer till våra kunder är viktigt för oss.
När du kontaktar oss kommer du till vårt servicecenter. Här får du svar på det mesta, till exempel
på frågor om fakturor, om sophämtningen uteblivit, om du vill beställa slamtömning, vid abonnemangsförändringar och mycket mer. Personalen på servicecentret har en väldigt god lokalkännedom och kan ge dig den service du behöver. Vid eventuella problem finns vår personal snabbt på
plats för att hjälpa dig.
Våra medarbetare på Gruvgärdets återvinningscentral har du säkert också träffat. Att sortera rätt
är inte helt lätt, det vet vi. Därför finns vår personal till för dig. Fråga bara, så får du hjälp.
Ibland träffar vi dig som kommuninvånare på din hemmaplan, det vill säga i ditt hem. Ett exempel är när våra drifttekniker ska byta vattenmätare. Vid sådana tillfällen är det viktigt att du
känner dig trygg, därför bär vår personal alltid synlig legitimation. Och självklart blir du bemött
på ett förtroendeingivande sätt.
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Källsortera
– för miljöns skull
Avesta Vatten jobbar för en hållbar utveckling av miljön. Genom att källsortera kan du som kommuninvånare, med små insatser, hjälpa oss i vårt arbete.
Tänk på att sortera ut förpackningar, tidningar och glas från hushållsavfallet. Materialet lämnar
du i stället på någon av de 19 återvinningsstationer, ÅVS:er, som finns runtom i kommunen. Det
är förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI AB, som ansvarar för återvinningsstationerna.
Du hittar återvinningsstationerna via FTI:s hemsida, www.ftiab.se.
Av en gammal glasflaska kan det göras nytt glas, en PET-flaska kan bli kläder och nytt papper
kan göras av gamla förpackningar. Du bidrar helt enkelt till att gamla produkter får nytt liv. Är
du osäker på hur du ska sortera? Titta då in på www.dalaavfall.se, Dalarnas läns sorteringsguide.
I Avesta kommun sorterar vi matavfallet i det bruna kärlet. Ur matavfallet utvinner vi biogas och
näring och stärker därmed Avesta kommuns miljöprofil ytterligare.

Sorteringsguide

Midvatten AB är ett tjänsteföretag specialiserat på
grundvatten - dess förekomst, rörelse och kvalité.

Vi utför grundvattenundersökningar runt
kommunens grundvattentäkter.

Adress: Borganäsvägen 46 • 784 33 BORLÄNGE
Telefon: 0243 - 876 20 • www.midvatten.se

Var finns närmaste återvinningsstation?

LÅT MATERIALEN LEVA.
Vi tar hand om och förädlar materialet till nya råvaror.
Tillsammans gör vi återvinning till en bra affär för både dig och vår miljö.

Stena Recycling AB
Tel. 010-4456040
Adress. Heiargatan 5 A, Borlänge
www.stenarecycling.se

jag är en
värdetransport!
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behandla mig
inte som skräp!

på ett bananskal!

tanka bilen
med tomatsoppa!

redo för andra
chansen!

livet på landet.

ERFARENHET • KOMPETENS • KVALITET

www.korposon.se

Magnus 070-321 17 66 • Lars 070-530 48 71 • www.betongteamet.com
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På återvinningscentralen
är det enkelt att slänga
avfallet
Vid Gruvgärdets återvinningscentral kan privatpersoner och mindre verksamheter lämna in och
återvinna sitt avfall och därmed göra en viktig insats för miljön. Det är viktigt att återvinna.
Gårdagens avfall är morgondagens resurser.
Vi har gjort det enkelt för dig att återvinna. Stora ytor gör det lätt för dig som har släp och tydliga
skyltar visar var du ska slänga ditt avfall. Vår personal på plats hjälper dig gärna om du har frågor
om hur ditt avfall ska sorteras.
Gruvgärdets återvinningscentral har generösa öppettider så att du kan slänga ditt avfall på tider
som passar dig.

Champs of logging Trädfällning och
Motorsågsutbildningar
Champs of logging AB
Lundgattu 26 · 79360 Siljansnäs
www.champsoflogging.se
mikael@champsoflogging.se
Tel: 070-7465573

Utbilda er personal hos Champs of logging AB, Sveriges erkänt främsta utbildare.
Motorsågs / Röjsågsutbildningar ABCDEFSV RT,RA,RB i Säker skogs körkortssystem.
Fällningsarbeten och Beskärning av era träd. Erbjuder Trädbesiktningar och Trädvårdsplaner.
Vi är professionella och klarar de där riktigt svåra jobben. Ni kan känna er trygg med att jobbet
blir seriöst utfört när ni anlitar oss, vi är dessutom fullständigt försäkrade.
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Ingen plats är för
avlägsen för vår
närproducerade värme.

I Bionärland finns det inget som heter
obygd. Vi ägnar oss helt och hållet åt att
skapa tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt
hållbara värmelösningar på platser dit energijättarna vare sig kan eller vill nå.
Konceptet kallas för närvärme och är
egentligen den mest naturliga sak i världen.
Vi ser till att värmeanläggningen kommer
till dig – eldad med förnybart biobränsle
och anpassad efter uppvärmningsbehovet
i ditt fastighetsbestånd. Vi tror nämligen
att den som valt att leva eller verka nära
naturen gärna bidrar till att bevara den.

Håller du med oss, gå in på
bionar.se eller slå en signal på
026-17 50 00 så får du veta mer.
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Ett fint vatten
– nu och i framtiden
Vattnet i Avesta kommun är fantastiskt, det är klassat som naturligt mineralvatten. Allt vårt vatten kommer från grundvattentäkter, varifrån vi pumpar upp vattnet till våra vattenverk. Vattnet
distribueras sedan, via vattentornet, ut till hushållen och när det förbrukats renar vi det igen. Därefter går vattnet ut i Dalälven. Detta kretslopp är ständigt pågående och vatten är vårt viktigaste
livsmedel.
Vår uppgift är att säkerställa den höga vattenkvaliteten, vilket vi gör genom regelbundna provtagningar och kontroller. Vi investerar bland annat i ny reservkraft och tryggar framtidens vattenförsörjning.
När vi gör förbättringar i VA-nätet använder vi oss av modern teknik, till exempel styrd borrning,
som gör så liten inverkan på naturen som möjligt.

NI HAR VÄL INTE MISSAT...

Stubbrytning, Energiklippning,
Bränslekrossning, Sållning, Markarbeten,
Schaktarbeten, Transporter m.m.
LÄS MER OM OSS PÅ

www.malbygard.se
Tel. 0226-307 50, Mälby 1, 774 97 Fors

VÅR KAPACITET
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Givare för bästa miljömedvetna resultat!
Att få information on-line av värden inom processindustri och avloppsrening är viktigt.
Våra lättanvända produkter hjälper er att klara miljökraven. Sortimentet består av både
fasta och portabla lösningar med olika mätmetoder.
Allt för att underlätta och effektivisera din vardag!

Ett svenskt miljöteknikföretag!
Cerlic Controls AB
Tel: 08 - 501 694 00
www.cerlic.se
info@cerlic.se
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En verksamhet i ständig
utveckling
Avesta Vatten genomför förnyelsearbete för att optimera verksamheten och säkerställa leverans
av vattenförsörjningen till våra kunder. Vi förnyar ledningar varje år och förebygger på så sätt
läckage på vattenledningssystemet och förhindrar översvämningar på spillvattenledningssystemet.
Vi fokuserar också på att hitta effektivare processer på reningsverken. Exempelvis har vi minskat
kemikalieanvändningen och energieffektiviserat produktionen.
En del i vårt arbete innebär att trygga och förbättra vattenförsörjningen till kommunens invånare.
Ett exempel är en kommande byggnation av en överföringsledning mellan Avesta och Horndal.
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0226-362 60 • www.grytnasbolagen.se
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Våra reningsverk tar hand
om vattnet
I Avesta kommun finns tre avloppsreningsverk. Dessa är belägna i Krylbo, Horndal och Näs.
I avloppsreningsverken tas avloppsvattnet om hand och renas. Avloppsreningen bygger på tre
reningssteg: mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening.
När det renade vattnet släpps ut i Dalälven är det lika rent som vattnet som rinner där. I reningsarbetet använder vi oss av moderna system, som övervakar processerna. I avloppsreningsverken
produceras också biogas, som vi använder för energiproduktion.

E&K TRAFIKSÄKERHET AB
Konsult inom anläggning, entreprenad och trafiksäkerhet. Vi ritar TA-planer till trafikavstängningar.
Vi gör alla sorters trafikavstängningar med TMA-bilar, vakt & lots, däckbuffert eller trafikljus.
Hos oss kan man hyra allt från skyltar, däckbuffert
och trafikljus, till byggmaskiner som jordborrar,
markvibratorer och lite annat.

Avesta Vatten & Avfall är en
av många kunder till oss!

VD och TMA-ansvarig
Sabina Keskitalo 076-837 70 14

Vi har även en fin hetvattentvätt som spolar och
tvättar med upp till 500 bars tryck!
Vi tar även åt oss grävjobb, företag som
privatkunder!

Projekt- och arbetsledare samt grävmaskinist
Andreas Eriksson 076-413 11 57
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En spännande arbetsplats
med stora möjligheter!
Avesta Vatten är en arbetsplats där det krävs hög kompetens. För en VA-ingenjör, miljöingenjör
eller drifttekniker är ingen dag den andra lik, här kan allt hända. Då är det en verklig styrka med
en bra gemenskap, som vi är stolta över att ha. Alla känner alla, vilket ger en hög trivsel.
Vi erbjuder också våra anställda en utvecklande miljö. Vi tycker att det är viktigt att vår personal
får vidareutbilda sig och här finns en samverkan med övriga Dalarna.
För att kunna göra ett gott arbete gäller det att även trivas utanför jobbet. I Avesta finns bra boendemiljöer, inte minst för barnfamiljer, med naturen in på knuten. Vi kan erbjuda ett rikt förenings- och friluftsliv. Avesta ligger också centralt, med bra förbindelser till Stockholm.
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Vi ser till att du har det varmt, hemma och på jobbet!
Att din värmevardag fungerar utan krångel är viktigt för oss. Därför arbetar vi
dygnet runt, året runt, för att du ska ha det varmt, hemma och på jobbet. Det gör
vi samtidigt som vi gör samhället en tjänst, genom att vi tar tillvara på energi som
annars skulle gå till spillo. I Avesta innebär det att vi tar tillvara på avfall som
samhället inte kunnat sortera – och gör värme av det. Vår värme är därför till 91 %
framställd av förnyelsebara och återvunna energikällor. Bra för oss, bra för våra
kunder och – inte minst – bra för miljön.
För oss betyder det att göra din vardag
– Lite varmare, lite vänligare.

www.varmevarden.se

Besöksadress: Modellvägen 2, 774 41 Avesta
Box 157, 774 24 Avesta
Tel: 0226-64 55 00, öppettider måndag till fredag 8.00-16.30
Tel: 0226-806 01, felanmälan för vatten och avlopp utanför öppettider
avestavatten@avesta.se
www.avestavatten.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 14949 • www.jssverige.se

Avesta Vatten och Avfall AB

