teknisk service

– En stor del av vardagen

2 KUNDTJÄNST

Vår kundtjänst
ger dig
snabba svar
I kundtjänst arbetar engagerad personal som gör
sitt yttersta för att du som medborgare ska få rätt
hjälp.
Oavsett om du ringer, mailar eller besöker oss på
plats och oavsett vad ditt ärende gäller kan du vara
säker på att du alltid får hjälp.
Varje dag svarar vi på frågor från allmänheten som
handlar om vår verksamhet. Vi kan hänvisa dig
rätt om du behöver vägledning. God service och
ett stort kundfokus, det är två ledord i vårt dagliga
arbete.
Om du vill ringa oss finns vi på tel 0416-271 53.
Via mail nås vi på kundtjanstteknik@sjobo.se
och självklart går det bra att besöka oss.
Välkommen!

Anläggning Tel 0416-250 00

3 PARK & LEKPLATS

avkopplande
grÖnskande ytor
Vårt mål är att skapa en fin och trevlig miljö. I parkverksamheten ingår ca 130 hektar grönytor. Vi sköter gräsmattor, buskar, rabatter och renhållning, men
även arbetsuppgifter som plantering, beskärning och
häckklippning ingår.
Runt om i Sjöbo kommun finns en hel del rekreationsområden. Några av dessa ligger under vårt
ansvar.

Lekplatser för alla

Det är vi som ser till att lekplatserna i Sjöbo kommun
är fräscha och tillgänglighetsanpassade för alla.
I kommunen finns det 24 lekplatser, varav fyra större
i tätorten.
Genom att årligen besiktiga dem och minst en gång i
veckan kontrollera dem ser vi till att barnen kan leka
tryggt och säkert.

Transportbilar efter individuella önskemål och behov
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4 VÄGHÅLLNING

Vi håller rent och snyggt
på gator och torg
Vi strävar efter en god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet. Därför arbetar vi
för att vägar, gator, gång- och cykelvägar, torg och parkeringsplatser fungerar som de ska. Det innebär beläggningsunderhåll, barmarksrenhållning,
vinterväghållning, dagvattenavledning samt underhåll av gatubelysning och
trafikanordningar. I Sjöbo kommuns väghållning ingår ca 800 000 m2 gator
och ca 4 200 belysningsarmaturer. Vårt arbete bidrar bokstavligen till en
ljusare vardag i Sjöbo.

Vi arbetar året runt

På våren sopar vi rent på gator och torg. På vintern tar vi hand om snöröjning
och halkbekämpning. Kommunens snöröjning påbörjas på gång- och cykelvägar vid 2 cm snödjup, huvudgator påbörjas vid 3 cm snödjup och övriga
gator (t ex villakvarter) påbörjas vid 6 cm snödjup.

Du som fastighetsägare har också en skyldighet

Som fastighetsägare har du en skyldighet att snöröja och halkbekämpa
gångbana eller annat område för gångtrafik som gränsar till fastigheten.
Om gångbana saknas räknas en meter närmast fastighetsgränsen som
gångbana. När det är halt ska fastighetsägaren sanda gångbanan eller
vidta andra åtgärder för att motverka halka.

Vi tar hand om ditt avfall

Sjöbo kommun var bland de första skånska kommuner att introducera fyrfackskärl, två kärl med vardera fyra fack. Det innebär att du kan sortera det mesta av
ditt avfall utan att behöva köra till återvinningsstationen. Vi tillhandahåller även ett
tvåfackssystem för mat- och restavfall. Utöver dessa tjänster erbjuder vi kärl för
trädgårdsavfall, grovavfallshämtning samt kärlrengöring. Genom att sortera avfallet
bidrar du till en bättre miljö - exempelvis utvinner man biogödsel och biogas som
fordonsbränsle av matavfallet.

5 AVFALL

I vårt uppdrag ingår att ta hand om hushållsavfall och sedan 2010 är matavfallssortering obligatorisk. Avfallshanteringen sker på ett långsiktigt och hållbarhetsmässigt sätt. Vi vill att alla hushåll i kommunen ska sortera sitt avfall och göra en
viktig insats för miljön, därför erbjuder vi alternativ som förenklar sorteringen.

www.infrac.se

6-7 TRAFIK

vårt mål är att
du ska känna dig
säker i trafiken
Vi arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten
för både förare, cyklister och fotgängare. Det kan
handla om att bygga gång- och cykelvägar till skolan,
säkra korsningar eller förbättra vägmålningar.
Det är vi som ansvarar för parkeringen i kommunen,
för att hålla ordning i trafiken och öka tillgängligheten.
Vi lämnar ut parkeringstillstånd och ansvarar för avstängning av gator och torg vid marknader eller andra
arrangemang.

Klipp häcken!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten
skyms. Det krävs endast små enkla åtgärder för att
förhindra olyckor. Klipp häckarna vid din utfart så att
de inte är högre än 80 cm och plantera inte höga träd
och buskar för nära tomtgränsen. Är du osäker på
vad som gäller? Läs mer på webben eller kontakta vår
kundtjänst.

Vi utrustar er!
Elmaskiner
Verktyg
Arbetskläder med tryck
Personligt skydd
Handskar & skor
Infästning
Skruv & Bult
Fraktfria leveranser i hela Skåne

Verkstadsgatan 36 | 275 39 Sjöbo
Telefon: 0416-51 21 91 | www.sjobojarn.se

8 KONTAKT

KONTAKT
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Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen
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